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క. అ స వ Te 

ఆయిేే ఎన్నా ళ్ళండి యా చింకిగు డల తో ఇలా 

ఉండటం  నేటక్సి సా ళ్ళయింది పెధిమొగం చూ స్తే ఒట్టు 

ఛీ, ఒళ్ళు చవ్చి*ట్టుంది. దిక్కుమాలిన (బతుకు అండి 
కళ్ళంట సళ్ళు నిర్వ కొంటూ లలి. శ 

“ఎజమే నాకు జెలియిదంటావా సీ అవవ? కాని 

అంనొరంతో పీకు తెరి మని విషయం ఏముందో చెప్పు వొని 
మరి యూ న్ యూ తిడ్దినాలు నెండు పెట్టాలికడా ఎలి 

కని చాలుతుంది యమా జీతరి అన్నాడు సముదా మస 

కణం చచ్చిన దివన్యరం కో వంక శనం 

3న అకవుర్థతని సమ ించుోో డానికి ఆమె గొంతులో 

గెంతు “లిపి వడవపడనె అతిడివ ధ్య నంవాడించిన శ స్ట్ 

పాపం ఆమెకి బట్టలు లేవన్న దూఖానికి భర్తని మరింత 
జెంజేకు పెడుతున్నా నే అన్న దుఖం $ోడెంది 

భ ర్రమాటలకి ఆమె నిట్టూర్చే సమాధానం 

శెటచెంగుకో క ళ్ళొత్తుకుని “భాకీయు తీర్చాడాంకి 
యిరవై Tre న తద్దినాలు శెండింటెకీ 
తవం అదైనా అన్ర తాయిగానిమాన వుగదా మిగిలినడాం $ో 

యూ నెలాఖరుడాకా ఎటూ గడపటం” అంది =వమో పాలు 
మ్ "బెంగ శో నిండి వ మొు.౦ మోాదికె లే 

“ఆన్రను రెండు తద్దినాలు ఒకే నెల్లో తగలడాయి 

కాన్సీ వం జేసాం* ఆ భగవంతుడే ఉన్నాడు” అన్నాడు 
చెంక కుళం౦ 



లి ఈడొ చ్చినపిల్లు 

ఆపాటి ఆశ అనేచే వాళ్ళని అలా క నతోంరి ఫోవ్సెనా 

యా భామ్నాద నిలపెట్టింది 

వెధవ తద్దినాలు మానేస్తే కొ సందును అనిఎంబిండి 

"వెంక కుకేం మనస్సులో కొని ఆ మాట పెళ్ళాందగ్గర కూడా 

బాహాటంగా అనడానికి అతనికి ఛెర్వంచాలిందికాదు అవును 

తికిన వాళ్ల కేం * ఓనాడు శేకపో మరోనాడైనా తె_టాకు 

al ఓనాడు పస్తుంశే చచ్చిపోరుగదా  వచ్చినవాళ్లకీ 
వడాడికి ఓసానైనా ఓ ఇన్ని సభ దలద్దూ ? 

అయితే శేజేగదా మూ నాన్నగారి తిధి వానేదో 

బజారెళ్ళ్ రాకూడదూ”. అంది లకు దర్శిదంఅంఆ* శరచి 

పోయి 

నే అంటూ లేచాడు వెంక కేశం కావలసిన సాము గి 

వదో చెబ్బు సంచి చేతికిచ్చి ఏధిగుమ్ముందా కా సాగనంఎ 

వెనక్కి- వరలింది ళ్] 

బు(ర వంచ కు నడుస్తూన్న వెంక శకం, wa చింపు 

కోన ఆలోచిసు స్తున్నాడు తన నంసారాన్న్ని నమిటీ.స్తు 

“పాష లబ కొరించేమిటి గనక mn 

ర్ట చీరగుడ్డ చీచేమిటీ, పదిమకాళ్ళ పంచ ఆపాటి కొనలేక 

పోయాక * ఎ దకీ మగతన , ఈ నౌకరీ యీ (బతుకు! 

నగా, నాడెమా ' ఏమి కోగిందని లేదనటం, ఎంత అమాయకు 

రాలు మరోపాఓటదై తె యో పాటికి సంసారాన్ని నడిఏభెక్కి-ం 

ఇయ దూ "అని ఏమేమో సమ. [దతరంగాల్లో ఆలోచనలు 

ఆజ త గిర్రున తిరుగుతున్నాయి అత్రని క ళ్ళల్లూ బళ్ళు 

గిరును తంగేయి అతడు ఆ నందుమలు,) తిరిగేడు 



మొండికాపరం డ్రె 

“ఏమండోయ్ * చెంళశేకంగా రు! వమితెక్కుడా కన 

పడ్డం మానేళారె అన్న - డగొంతుకు అమాంతంా 

జింక కుం ఆలో చనాతంంగొల్ని ఆఅణగార్చెంది వంఎివబు(౫ 

ఎ ల్ఫ్చూచేడు వంకశుశం శామారాన్స ఎదురుగా వచ్చి 

నిల్చేడు 

కీహో 1 మారా!” అన్నాడు వెకకశేుశం కమ 

చేమిటనాలో అతనికి తోచలేదు 

రామాగావుని చూడగానే వెం ేశంగుండె కీ ఘుంగా 

కొట్టుకొంటూాండది అతనికి అంతా తడపాటుగానే ఉంది 

“మో యింటిశే వస్తున్నాను ఏదీ మా పదిహేను 

రూపాయిలు మూక్రౌల్లయింది అన్నాడు రామారావు 

అనుకొన్నంతే అయింది ఎదుసుపడ్డదగరనుంచీ వెంక 

చేశం, అనుమానంచి భయపశుతూచ్న విషయమే ఇది 

పాపం, రామారావు ఎంత మంచివాడు అతనావెళే 

ఆ పదిహేను రూపాయీలు యివ్వకపోతే సరోజ (బకికిడం 

డేదా? ఎల్లని మృత్యుముఖంలోంచి తబ్బంబిన పుణ్యామ్ముడికి 

అతడిచ్చిన సొమ్ము అతడికివ్వ డానికి యిన్నాళ్ళు త్రష్పుడిమా 

అనిఎంచింది వెంక కేళం మనస్సులో 

అయిన ఆలస్యం ఎలాగా అయింది మనో రెండురోజు 

లాగితే వంపోయె మనమేం ఎగ వేశేద్దాం అనుకో తేచే అని 

మరెవ్వళ్ళో నలహో యిస్తున్నబ్దుగూడా నా వనస్సులో శే ప్”; 

పించింది 



ఈడఉొచ్చినఎల్లు 

“క్షమించండి కొంచెం 2 డుదుడుకుఎగా ఉండీ చెల్లంచ 

లేళపాయాను ఈ నెరాఖరిని తప్పు డా యిచ్చేస్తాను” 

అన్నా డు. ఇంగ చేశం బుణడాత ఫో 

“చాెండి అయిన మూాడ.నెంలూ కాక యా నెలా 

ఇఎఎనిౌాడా అనడం ఏం సెపెవమసిఖతేశ హో అని అ అ= అంత 

వరకు ఆడం జ గదు సార్ మేదో చేసి యీవాళ యిచ్చే 

వల్నించే అన్నాడు రాషాకావు కొ చె గొంతుక శ్రు3 

హాచింది 

క_బుంచండి అప్పుడు అడ్డుపడి ఆపదలోంచి గమెక్కిం 

నాక మో మేఎమం.వోేకు ఒక _ శె౦డరోజు సాగండి | 

అన్నాడు = కశేశం కృచబ్ద తా దీనక్వం అసమర్ధత, అన్నీ 

వెలిబుచ్చుతూ 

వం మాటలండి మో అవన రాల్లాటవి కావుటయ్యోీ 
మూవి అన్నాడు రాశారావుఃు మరీ గొ తుక హెచ్చించి 

దారెబోతూన్న వాళ్ళప్పుడే ఏమిటో ఆని నిలబడి వినే 

స్తుతున్నాకు యా రామాయణం యావత్తున్నూ వాళ్ళకి 

మచేం పని తేనట్లు వీళ్ళు కది లేనే కాని మేము కదలం అని 

ఫీష్నిం మకున్నట్టున్నారు వాళ్ళలో కందకు 

న. గురూ చేకుహంచి బుణడాత న్యరం తారస్థా 

చికి చేకకుంటూంది 

“ఎల్ల కి (పాణంమోదికొచ్చాక ఆపత్కాలంలో అబ్బ స్తే 

బోయటం ఏమి ధరం” అని ఒకాయన 

్తిం తేనండీ pre రోజురో పుణ్యాని కెల్తె పాపం ఎదురు” 

అని యింక్రరు 



మొొ౦డికాపర౦6 ఫ్ 

“మంచీ చెడ్డా "తెలిసిన మ ర్యాదస్తుల కె ఈలాటి పోగాల 

మతే మరి కలికాలం కాదూ వరొవాకు 

వెంక శుశం యీ అనవనర పంచాయతీ వినలేక 

పోయాడు అతడూ ఓ పెద్దమని పే. మారం నమురాంచా కావల 

నవాజి పదిమందిలో “జాకీఉన్న వ్యక్తి అన్న బిరుడు 

అతడు సబాంచలేక పోయాడు నేనూ ఓ ఉదో్యగస్తున్నో అన్న 
ST 

అవాంకారం గాడా అకక్డ యో మాటలు వరి వినని 

చ్చిందౌదు నడిపిధిలొ మంషంత మనిపి. మోకునిష్ని 

కాళ్ళట్తు”' (బతిమా _టం అసందర్భం అసిఎంబెంది కాక 

అతడిళాకీ అతడి చొ చం ధరం అఎఎ౦ంచింది జేబులో 
ba) 

డబ్బున్న దన్న సంతి స్ఫుం వింది అ్మ(వయత్నేంగా చేబులోకి 

చె మ్యుకూడా వెళ్ళం 

'సశే మోర పట్టుదల పైక -సేనేమనేది ఇదుగో 

యిందండి మరో ఖర్చు డి చెండుకోడులాగవలణందనె కోరాను 

పోనీ వుఠరోలా "తెచ్చుకుంటాం అంటూ పదిహేను రూపొ 
[క 

యాలు రామారావు చేడిలో పెశ్తే తాడు వెంక శుశం 

“ద్గరుండెనా లేదన్నారు ! లలా ఇండాంండి” అంటూ, 

సొమ్మి చ్చేశాడన్న న ఫొవమెవా వెంబుచ్చకండా చూకొ 
QQ సె 

రా ఈయన పెదెమనిషివరహా అన్నటుగా చుట్టూఉన్న వాళ్ళ 
ది ap టు ర్ట 

వేప్ర చూసూ గిరుక్కున తిగి తన * 9వ తాను పశ్వైమ 
నటీ మీ 

రామా రావ్హ 

నవ్వుతూ కొందరూ న్యాఖ్యానిసూ కొందరూ 

చల్ల చల్ల గా అందరూ అక్క_డినుంచి జారిపోయాక. వాల్లు 

రామా రావుకోనమే పచ్చినట్లు ఆతడు వెళ్ళిపోయాక ముం 



త్రి ఈడొచ్చినిఎల్ల 

వాళ్ళ కక్యడ నివి 30 లేనబ్బు ఎక్కడీవాళ్ళక్క డే. పటాసం 
చంయిపోయారు 

అయి.దుసిముపషావో ఏత అంతా శూన్యం వెంక శేశం 

జే "సాన్నం 

వెంక కేక. లిరుపమఖం పెడు బజారుకళి చేసే 

వచేమో లేదు యింటిశే వచ్చేశాడు మొఖం వేల వేసి 

చేతో సంది చెలిగ్దానే ఉంది జేబు మరి కేలికయింది 
చేయవలకినపనికూడా ేంికయిండి గాని ఏీటన్నిటివంతూ 
వె కళని “తంత _వకె-దొరుండి కళ్ళ ట సీటిపౌరత్తో, 

వంచిన మొఖం, వాకా రోయిన కాళ్ళకో, నట్టింట్లో 

కూలబడ్డా ము "వెంక సేశం 

“అడే వచ్చీశాలేబు ” అంటూ పెరటోంచి లోప 
లక్షి పచ్చినలయ్ము, ఉ క్రనంచీ నేలపాశేశి నిలువునా కూలబడ్డ 

భర్తని చూసి నిరా తపోయింది అతడిని ఆ అవస్థలో చూసి 
ఆమె దూఖం “టల పోయింది. తనూ ఆ పృక్క_నేవచ్చి 
కూలబడింది 

అలా ఆ యిద్దరూ ఎ, కోసేఫ్ర కూర్చున్నాడు. జరిగిన 
ఊచాసిక వాళ్ళు విబారించబేదు ముందు గ లేమిటని వాళ్ళ 

ఆగోచన ఒకరి కొకరు తుడచుకొవటం మినహ+ వాళ్ళకి 
మరోపని కోచలేదు 

“నాన్నా లూ, కానీ యియ్యల్యూ పీపా కొనుక్కు-ం 

తాను అంటూ రివ్వున పరిగెట్టి ఎక్కణ్ణుంచో వవ్చి వెంక 
"టేశు వడిలో వాలింది సరోజ 
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అంత ఎడుఫ్రలోనూ అతడికి నవ్వు వచ్చింది ఎన్నని 

వరణం ముఖ్యంగా కానీ అడగటానికి యా వీల్ల కూడా 

యిప్పూడే బుద్ది పుటాలా శ ని అనిఎంచింది 

4 -చ్రేప్రు కొండాములే యూవాళే కానీలు లేవమ్మా” 

అన్నాడు మళ్ళ అతని దుకఖం పాంగువచ్చినట్టు వచ్చింది 

రివ్వున పాగిపోయింది సరోజ మళ్ళా విధిలోకి ఓయ్, 

అవీ యీవాళ కానీలు లేవు శేఫు ఒత్తావు కదూ అన్న 

సరోజ “కేశ తల్లి దంవిలిద్దరూ విన్నారు 

“నసరూ + యిలా లా! అంటా శకేంంది లకీ 

వధపకానీ ' ఈ పాట శేదంళే ఎళ్ళేనా నవ్వరూ బేదన్న 

దుఖ కంళు శేదనుకంటారేమోౌో ఆన్న ద ఖం ఆమునెక్కు_వ 

పిడినూ, ఉ టుంది 

సరోజ లోపలిక వచ్చింది లలి "గేప్పడుతుంబేమో 

అని తండి వళ్ళో వాలింది ఆమెను బుజ్జగిస్తూన్న తడికి అక 

స్నాత్తుగా ఓ వెలుగు గోచరించింది గుండె దిట్పవడింది 

“రూవి లోలక్క్యు ల తాకట్టు పెళ్తుస్తే” అన్నాడు 

"చంక పశ. భార్య ఆమోడాన్ని ఆశిస్తూ 

“ త్రాకట్టు పెట్టి విడిపిస్తారా ఏమైనానా 1 తెగనమ్మ 

యాండీ” అ ది నిట్లూారుస్తూ లక 

భార్యకి కోపం వచ్చిందనుక్కు-న్నాడు “వంక శుళశేం స్థిజ 

నును నంసారం చేస్తూన్న ఎనిమి టేళ్ళకి ఒక్క-గానొెక్క- ఆడ 

పిల్ల వంప)సాదం౦లా పుట్టికే డానికేమో పెన్రైది శేదుగాని 

దాని చెవులనున్న లోలకుగాలుగూడ తీసెస్తాననడం ఏవిధర్మం 

అవి తనేమైనా చేయించాడా? అది పుట్టినప్పుడు బ)తికిఉన్న 
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వాళ్ళ తాతగారు, పియోజకుడు బవూకరించేడు వాటేఎ 

కాళ కాసీ అయినా పిల్ల చే3లో పెట్టలేని పెద్దమసష్. అరల 

కులు ఓమని అడిగాడు తాకటుకి 

“వట్టూరివాక్ అ టూ శేక్ర విసిఎంచింది పకల 

పోష్యబంటో, 3 కంఠం 

eh (6 po ల్రో న్ (9 Ct మెలి జ వ 
Lb 

ఓ | 

న్నాడు వెంశేశం *ఇదేమిఓ నం బొటు-న్మ్నాయి” అయా 

గాభ గానో గబగభా చచవేడు 
కలూ_లోొ ఉన్న మా ఒనతాత కొను పగమపది 

వేడు పాపం వాల మంచివాడ” అన్నాడు వెంక కుక 

రావు రామ ౫ ఎవళ్ళకెన్నాళ్ళ ళ్ భూవిర్నాద' అంది 

ల నరోజన్న ఇ వా చు చెళ్ళనివ్వకుండా పటు గాం 

టూను ఈవాళ శెశ్నాళ్ల్ళమైంి” అంది భర క 

ఈపేకి మూడునొజులు అయితే తెద్దెనం ఆగివాయి 

నక్త |” అన్నాడు వెంకేశం సగం శంఫోవం నగా అను 

మానం కోటి 

వోనీండి ఈ వార రోడు గొనూ వదో కోవ ఆ 

భగవండుడే చూవుతాజే బు డారకశోచూబి” అంది య్య 

ఇద్దరి ముఖాయ ఒళానొర వికన ఎ వళ్ళా టూ 

ఒకో ముడుచకపోయోాయి 



యూ అనబగం సాలదా' 

౧ 

ఆ మిల్లు చ్చగా ఉండాలి _ అరా కల్లుపాకల్” 

(పవేశం ఉంటుంది (పొధ్దల్లా చెమళొడ్న గడించిన నాల్ల. 

డబ్బుల్లోనూ చుట్ట ఖర్ఫుకుపోను ౬ మిగిలినదంతా ఆ వాక్షలో 

నై వెద్యం పెట్టి (పౌదం ఆరగించడం అతగాడి పరిపాటి 

కండలు దిరిగే యాన్యవంలో క్రల్తూ బుడి నశ డారాధించేడ 

అప్పటినుంచీ ఇవ్పఎదాకా అవిచ్చన్నఎగా అనుదినం అతడా 

పూజ చేస్తూనే ఉన్నాడు. పని శేంవుషెట్టిన రోజుల కొన్ని 

ఉన్నాయి గాసి కల్లు పాకశిపోసి గోలు మా(-ైం లేద అతడి 

కలాట భక్షి కుదిరిండి 

అతడు చదుపు”లేదు ఆ విచారమూ అతెడికి లేద 

కాని (తాగినప్పూ డవసికి వాగాటి పస్తుంది క విత మగా ఖ్రుడు 

తుంది అతడు సాటఓ్యం నేర్చుకున్నాడో వమాగావి రోజూ 

పొన్ నంచి యింటికెళ్ళదాకా నాట్యం చెస్తూ నేఈ టాడు అతడు 

పాడికే అతడి కె ఆనందం (గుక 4-౯ బ్బుక్ ౦౫ లెట్టడం ఆతడు 

నేర్చిన అమరాల్య మైసక ళ 

రోజూ ఆమెకో అతడు దెబ్బలాడ తొడు. ఒకక 

ప్పుడు అమెను కొటడంకూడా కద్దు (వరి సాయా(ఎమూ 

వాంకి తగవులాట తప్పనినం రాతి ఎవ్వడో రాజీ అవుతంది 

ఉదయం యిద్దరు కలాసాగానే యిల్లు బయ లేం ఈ 

ఆమెకూ కొంత ?డనశ క్రిజంది ఉదమకూన్న్నె పట్న ౬ 

పోయి కూలిచేన కొంత యింటికి తెస్తుంది వాయ్యిమిోాద క్రుంగ 
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పెన్ళే శకి అమె నాక్రిశావికే ఉంది అతడు ఉబ్బు తెచ్చాడు 3 = ఎజ ల్సి ్ట 
“డని ఆమె విండించకు అతక్షిక అమర్చి పెట్టడ నే ఆమె 
లత్ష్యం అతకు (తాగుడేన్నా డని కాదు ఆమె గొొ్పం (తాగి 

అరోగ్యం దెడనొటుకుంటున్నాడవి అతడిచేత వీపు సాపు 
వెయిరవకోవటం అము అలవాటయిపోయింది అతన్ని ఈపని 
మావకువఎ చెప్పటం ఆమెకి పకిపాటయింది 

= 

ఆమె ఆ రోజు కూలికి పోలేదు కాలాడీ ేగాని కకు 
పాడదు ఆరేడు నొాయం-(3ం ప్రువష్వగా పుచ్చుకొని వచాడు 
రావడమే తడవుగా వడించమన్నాడు వంట లేవన్న నంగతి విని 
అతదు కంటగించుకొన్నా డు అఎతళా (కాగే రాకపోతే 

కొంతైనా యింక కి తేరాడా అంది ఆమె తెన (తాగుడు విష 

యంలో నిరోధింవి (వతిభుటించడం అశ మగతనాని కే అవ 
మానం అని అతడి 4 ద్రేశం 

“నూకు యీపాలి ఆ వూ సెత్తవంకే ఏప్ర చెక్క 
ఎవుద్ది * 

“అవును మేటి చెయ్యాలి పోనీ నా కనేటి బాధ 
చల్లగా తొంగో తించాాగొతాదో నానూ నూతాను ” 

“నువ్వే నేటి గడించెక్తుత్తున్నావు నాకు తెండి నానంత 
చేతగాని యొదవననా సీ అదిపాయం ” 

ట్ చేను చేక నైనొడి వే రోజూ నువ తెవ్చిన గింజలే 
తెంటుండాను సిస్షలేకపోతే సరి తిన లేదనుకోటం ” 



యా అనబగం సొోలచా! క్షే 

“వీసి ముండా ఓరికే సిఘలేమ చే మొగాల్తి నా 
యుటం వచ్చినట్లు నాన తిరుగుతాను తుబాను తాగుతాను 

కీ ఆజబంక మేటి నాకు 

“ఏ ఆటంకవూం నేదు తాగు వ రోగంవో ముంచు 
కొబ్పన్న్యాడు త ఎత్తాదె ఆ మొగకనం 

“ వటన్నావూ ' నాకు రోగం రావాలా ! ఛి పాడు 
ముండా! సీకే రావాలయ్యన్నీ సీ స్ 

“ నాశేటాతాది వ పొయ్య కాలమో సీకే ప్రటాలి 9 
6 ఇ యదవా అంటూనే అతడా (పక్కనే ఉన్న 

దుడ్డు వింలేడు ఆమెన నూటిగా 3గిలిం దా బెబ్బ వడుపు 
కోపాటు శరఎవ ౨వరలఎ టైటు ఆ నోటలటా గంగా(ప వావాంలా 

వచ్చేస్తున్నాయి అతడు చెయ్యి నస్తుకున్నాడు తిట్టుకో గుద్దు 
గుద్దుకో క “కీక్షథోేే దెబ్బ అవినా ఫా వవంబ ౨ధంగా 

నడిచేయి 

ఇుసవాకుగువాళ్ళంతా పోగయ్యేరు అది మామూలే 
కొని ఆ రోజు తిండిలేకపోవడం అతగాడి కోపాన్ని ద్విగిణీ 
కృఠం చేంంది తగువు చెప్పడాని కొొచ్సీనవారిమోద అతడు 
విరుచుకువడాడు మాటకు మాట ప చ్చినవాళ్ళలో ర్డీ సెద్ద 
మనిషీ $ో అతనికి గుద్దులాట అవశ్శ్కం ఆఅమింది పదినుంది 

పోగయ్యారు. ఒకడు పోలీసుని కెకేసేడు 
అకా రాణాలో పెఖుకు (తాగి యింట్లో పెళ్ళాన్ని 

ఏధులో 'పెద్దమబుష్సుల్ని కొట్టాడన నేంంశో అతకికి సువా 

యానంగా మూడు నెలలు విళాంతి కల్పించింది (వభుత్సం 
వ జెల్ప 
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(1 

ఆమె ౪ రోజు మొదలు మూడు నాలుగు రోజుల 
వరకు పట్ట రో* వోలేకు వోవడాసికి ఆమె మేస్యరించ 
తదు అబే వావాా అమె కళ్ళంట వీక గారున్తూంది 
అనవనరంా కనే అతగాడి కషం తెచ్చిపెక్షైననకొంది 
సిహె-రణ కసవృుపషెందాన. క దిపోయిది చెకురో కలు 
దొరక్క. అంకె తి అవస్తపడశావో అన వీలఎంచింది తనమోద 
ఎ_త క్లొపగి మిన్నా డో ఆది టెగారంది జంటకు రచ్చ 
కెళా-ద- పళ్చారాంంబి ద అత లి గవచ్వేక శే యు 

వరి చూడకన భయపడింది ఇదవురో నరిమయెక తిండి-క వ 
రోగాల పాలవుతాదో అవ బెంగ పెట్టుకు ది 

ఇకగవాగగు_ వాళ్ళా స్త్రీ నాడ్లూ కదా రారు 
ఆనాజఒ ఓఉఅవ ఆమె కరై శంజినీళ్ళు తెచ్చి పోసింది 
శె టొనాడు కొత ఉఎజేశ కూడా కొదం చేశారు 
“నికే వన్న అట” యా కెల్లి షు ముడి ఫో సీజీ: 

సుకం సాల్మెద్దు ఎ దు శాడికోనం యా శూల ఆంది 

ఫీ ముసిలిడి 

వడబోడే నీశేటి తక్కువ మనకేం మారుమసువుు 
లేవా! ముదో వంంచోజ్డ కట్టుగేరా జెంటి అసి తొళీంవేసండి 

వరో అనుభ వజు రాలు 

కొ వాళ్ళ రాదన్న వంచోడు మెం వైన్ ఆళ్ళ 

పోయింది ఆడి గాడికి వానే నిన్ను నె లేవిరాడ పెట్టు ె ంటాడు ప 

అంది ఓ అభి మానస్థు కాలు 
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జ గాడు షేత్పుడి తే తలో బెడ్డా” అనుకొంది ఆమె 

తాొగివచ్చినప్పు డేదో తిగువులాజేవాడు కాని మామకా 

అప్పుడు అతడెంతి మంచిగా వుంజేవాడో ఆది ఆమెకే వెలుసు 

ఆమె వారి మాటలు ఎట్సించుకో లేదు అవార్ని శాలు 

అతడే ఆమె కి పూకు కళ్ళ న. కట్టినట్లు కస్పెస్తున్నా శ 

అతడి? వివాదపడిన త పు. కిబ్టాడు జ్లఎకి 

వస్తున్నాయి అన్నిట్లోనూ తన బే తప్పవి ఆమెక అనిఎనూ'౦దే 

చివరకు (వతిసాయం చనా ఆసు దుఃఖం వెలుపలా స్తూ 

ఉండేవి అరేడి ది లుపాంకి పొయే వేళ ఖెదులో అతడా 

నవుయంలో ఎ తో డు శినాడని అనుకొూా ప్పుడు ఆమె 

దుఃఖం పట్ట లేక పోయింది 

ఆము వళ్ళో రపూలోక్తి వళూంది ఈసా ఆమె మరి 

కొంచెం ఎగ్కుూవ కపప *తూండి శక్కు-వ తిని మిశులుస్తూండి 

మిగిల్చిన డబ్బు 5 "లెక్క పెడతూంది ఇంతేనా అని 
విస్తుపోతూంది 

ఇప్పు డామె పూనిన (యత్నం అతగాడు రాగానే 

స౦కోవబెట్టాలని జైలులో అల డికి కల్లు దొరకదు తిండి 

బాగోదు అకక ఏటికి వ ఖంవాచి టు. "సొడు వచ్చే 

సరిక ల్లా ట్ మట్టం వచ్చినంచే ఆగు ఈ డబ్బట్టి గొల్లు అని 

చెప్ప గడి చిన దతేని కడ్డావని ఆమె ఉ ధైశ్యం ఇంటకి వచ్చిన 

నెల్లాళ్ళదా కా అతడు పంలోకి వోటేడి్ మో ఆ రోజుల్లో ఆతడి 

శే లోపమూ లేగండా మాడాలని ఆమె (పయ్న్నాం "అందుకే 

ఆనె చేవ టోడ్సి గడిబ్లూంది లెక్కే సి ఖర్చు ౩ సడ తూంది 

రోజులు గణిస్తూంది అతడి రాకకి ఎదురు చూస్తూంది 
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గ అతడచెకిరో. పెఎునప్పుడు అడడ. నంకో 

షిసాడు తవమిద " పం మం చివోళ డు తన్న కో మెచ్చు 

టాడు. అవి ఆమె ఊహ ఈ పఇక్పూ- లో ఆమె 

దుఖం కొంత తగంది 

ర 

ఆరోజు నాయంరంళం ఆమె యింటో వండుకంఎిన జడి 
a2) 

ద్జేకో ఆలొ వింవుకంటున్నాది తో ఎవో కి వ 

యింది 

అతడు వచ్చేడు గమ్మం౭ంలో నిల్చిపోయేడు ఆమె 

తడు ఎలవలేశ పోయేడు ఆమె లేచి వచ్చింది అతణిచూ వింది 

అతదేం అాకేదు ఒకర్నొకరు మాస్తూచే నిల్వారు నివ వం 
సేప్ప్ర షర గా ఆమె ౪ెసి వెళ్ల వెళ్ళ _వలాడి 

వోయి6ది ఇద్దరికీ కన్నీ ళు వచ్చాయి రీ 'హెరూగ (గమ్మి 

ఆ కన్నీళ్ళు వాళ్లకో ల సుఖం యిచ్చాయి 

ఆ రా(తంళతా వారు గతం చర్చించుగున్నారు ఉల్లి” 

ముచ్చట్లు ఉఊసుళేసుకున్నా రు నుప్వు చిళ-పోయావం కు 

నువ్వే చిక్క పోయావని వాదించారు వళ్ళా (కొత్తగా “లిం 

నంతె ఆనందం అనుళ్ళ పించారు 

మరునాడు నాయం(తం ఆమె అతనిశోఅండి ఏటి 

యూద లొ శెల్లావా? యింద యా డబ్బు” అని ₹ౌెండ రరొవి యి 

లతడ్ చేళలిలో పెట్టబోయింది 



యా అనబగం సాలదా' (| 

శవ నసు కాగా లేదు ఇప్పు డెక్కండి క్లూలేటి ఈ 

ఉబ్బెందుష” అవ్నాడు అతడు 

౧ న్ ముగచివోనావేటి అన్నీన అయితే మరి ఇంచి 

ళగ౧దా యింద యివటికెలీ తొగు అది 
ఉఅ nn 

అతడా మాట విని తెల్లబోయినట్లు మూసీడు ఆనె 

వేపు అతడి కళ్ళల్లో కిళు తిరిగాయి 
ళా ఆం 

“జెలో కంటూ వతాది ఆ అలవాటా యింది మరి 
a. ase) అలి 

చేసుకోను ఈ అనుభగం సాలదా” అన్నాడు అమె పంత 

బోయి చూసూ అంది జనసేనా నన్ను సంక తన్ను 
వలి 83 

ఆంది 

అతడ మళేం అన దు కన్నిళ్ళు తుడుచుకు టూ 

ఆమెను చేరదీసుకొన్నాడు 



rt Rp గం 
{0 

అంధత్సం అతగాడి రి అం౬మా, తాన్ని అతడు 

సుద గావవక చూడవు | 

ఆమెమోద అడి వగా విశాకం ఉంది ఆతేకు కద 

దు మెపెంకు.. ఆ వెపు వకిందటి పుట్టుకలోనో అ]ేకికి 

యు పడిజంది అతడా వోటు ఆక%ిమింవేడు ఆ ప? బేశంలోకి 

వడం అతడికి * టను బడకుండా పివే 

ఇ-జే ఆంమిందావ, తొ గి తొంగి మూసే నూ పృచందుల 
మోదగాప్తి అడాం పగలేను గాని మే ముతరుడికి అక్కడికి 

ప] వేళంలే 

అతడో ఓ శ్రి ఉంద అమె తెచ్చిన దాంట్లొ కొంత 

అనాయాసంగా ఆరగిచడమనేడే ఆశక్తి ఓ కర్తవ్యం కూడా 

ఉంగ ఆమె ఎప్పుజేనా ఆలస్యం గా వస్తే ఆత్ర గాడికి కనరవల ఎన 

పని ఉంటుంది అతడికి ఓవాంచ ఊది చుట్లగాల్చకుండాొ 

అతడికి శేలారను అది తేకవోేే అకగాడు ఆమెమోద ఉగ్గు 

జయిపో తొడు అతడూ ఓ వెదాంతే తను గడ్డివాడై తేనేం 

భగపంతుడు గుడ్డివాడుగాడు అదే అశు నమ్మకం (బతికి 

ఉండడానికి కాధారమున్ను 

ఆమె ఆతనిజగ్లశే ఉటుంది అతగాడికి కావలణంది 

అండిస్తుండి పూళ్ళోిపోయి మాచిస్తుండి _అడిగినవాళ్ళినే 

అడుశతుంది. ఎక్కిన గుమ్మమే ఎక్కుతుంది వెళ్ళిన చోటి కే 

వెళ్ళుతుంది అమెకు విసువులేదు ప్రామమూలేదు (పొద్దుట 
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శేచి వ్రూళ్ళో" పోతుంది పొద్దుపోతూఢం కె చెట్లు కందికి 

మరలుతుంది 

ఈ నిత్యయాత్రలో ఆమె. అం తా (పా లే 

అంతా కోతే గతం కో నిమి త్తంలేదు ఆ గతం గరించి 

ఆశా చేదు 

ఆమె వట్టి వర్తమాసజివి ముశైరూపాంయాల మ షై 

ఉద్యోగస్తుల్లై మూడు దమిండీలే అడుగుతుంది ము ఫ్లైెలక్షుల 

పాహుకారునీ మూడు దమ్మిడీలే యావిస్తు డి 

అచే ఆమె శనీనపఫుకోర్కె. అందుకోనం ఆమె వ్య కి 

గతంగా ఆందోళన ఎంతైనా శేస్తుండి గాని సమ్మె కట్టదు 
దొరికనదాంట్లో అతడికో సొంత పెట్టి తనోయింత తిని 

ఆమె ష్మిశేమిసు?డి రోజూ జూత్రడ్రిథో చుట్ట తెచ్చి యిస్తూ 

ఉంటుంది అది కాలు సూ అతడు వమౌొట్టాడినప్పూవ. వగలం తొ 

తను యాచించడంలో అనుభవించిన కష్టాలు ఆమె విన్మరి 

స్తుంది ఆలాగైతే ఆమెకి సూర్యుడు ఆశాజనకంగా ఉడయి 

నాడు అతగ ర్లామె కంటగించుకోదు అతడి ఇరించి ఆమె 

జాలిపడుతుంది. అకణ్ణి సంతోమపెట్టడానికి (పయత్నిస్తుంది 

అంతా అనుకుంటారు అమె చక్కంనిదని నిజమే 

ఆమె చక[ని చేను తగిన బట్ట కట్టి కా-వోచెడితే చేండేం 

కళ్ళు, ఉంగరాల జుత్తు నలాశలాటి శరీరంతో ఆమె బంగారు 

బొమ్మలా ఉలటుంది 

అయితే ఎవరూ యింతవరికూ అలాచేసి ఆమను 

కూచో పెట్టలేదు అందరిదీ ఊహోగానమే 



18 ఈ డొ చ్చి నపీల 
సా 

అకడికోనం ఆమెకీ తాపత్రయం ఎందుకూ * అని 

సెందకి మతం ఆ గుడ్డా శూదిలిపొ తే దీ.కి గడవక పోయిందా 
అవి వాళ్ళ త్రం 

అవ్రను అన్ని ఉన్నవాగై "డాకుల చట్టం (పకారం 
బవాప్క-రించేసూఉన్న ఈ రొజులో, అంగ హీనుగ్లే ఆడది అం 

గీకరిసుంది? ఆపాటి తెసుకోకుండా ఉండడం ఆడదాని 
(పారబం ఆమెకేం అంత బాధ? అతగాడికి చుట సంపాదించే 

టంతపరకు ! చిరా, నారా నగా' నాశమా!' వమ 

లేదాయె చా యాచించి తెచ్చిన దాంట్లో కెరణా కూచో 

మెక్క డం తబ్బంచి వ వనీ చేతగాని ఈ వీనుగు ఈమె కెక్కడ 

దాపరించాడూ ! యిదీ కొందరి నాదం 

ఎవశేమన్నా ఆమెకు మాత్రం అతడం శు ఎంకో అభి 
మానం అతగాడిమాద ఆమెకిఉన్న జాలి భగవంతుడికికూడా 

లేచెమో అతడేమో ఆర్టించడన్న సంగతి ఆమెకు తెల్సు 
మరోచోటికిపోతే తనకీ మంచిచేనన్న. స గతి అమెకు తెలు 
సునో తెలియదో అదే సంజేహం 

ఒకొక్క నాడు వాళ్ళలో కలహం పుట్టుతుంది ఇద్దరూ 

తిట్టుకుంటారు. అప్పుడప్పుడు ఆమెకా సమయంలో అతగాడి 

నోటంట వినరానిమాటలు దుడ్దుక([రతో,---ఆమె స్వహస్తా 

లతో అందించిన కరతో_= దెబ్బలు తిగులుతూనే ఉంటాయి 
అయినా అతగా ణ్ఞామె విడిచి పెట్టదు క్రోర్రెక్కదు మెల్లిగా ఆ 

భగవ తుడే వాళ్ళకి రాజీచేస్తూ ఉంటాడు 
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ఆవేళ ఆమె ఆలస్యంగానూ వచ్చింది చుట్ట తేకం 

డానూ వ చ్చింది అతగాడికి కోపం వ వ్చింది అడ్డ మైన 

మాటంర్యా, అతడాడుతూ వచ్చేడు 

ఆమె శేడుప్రు వచ్చింది “నేనేం కూకున్నానా? కనుక 
తున్నానా ఇం తేలయిందం శు నాకోనమా ' నీ పాడలవాటు 

కోనమే ఓర్నడిగినా పుట్టదాయె పాడుచుట్టో అన్న దామె 

కసాలుసొళ్లై మాసంపాయించేవు పొద్దు బల్లీప్వుడెచ్చా 

వాయె ఇదంతా నాకోనమే నేటి వనోళుం సరడాలో ఎగిరి 

తుండావో” అన్నాడరడు 

“పూ! పాడుమొగమా'! నాకేశీ నరదాలు తింికి 

లేకఘోేరిత్తుంకు సరదాలే తక్కువ నీ పాడుసుట్టకోనవని 
పాకైన్ని బడ్రానో ఆ బళవంచుడకి చెలియాలి కూకో నేక 

గుడ్డిమా లోకం చెబ్బలాదోటి” అంది ఆమె 

ఎన్ననండిగాని ఉన్నమాటంకే ఎవరికేశా ఉడుకు 
నోతుదన మేనూ అతడికీ అచేను 

“వీ ట వు గడ్డొత్తా వోనీలే నన్నంశే సీకు రా బేటి 
ఆ అనుభవం ” 

“సాలే పాడుముండోడా కాపాలడుతుండావు” 

“పాయ్యముండా, తిడుతుండావు వటి నువేం వుండా 

లేటి ఆ భగవంతుడు నేడేటి ఆడే వోత్తాజేదో సీరు” అసి 

"వేదాంత లోకి దిెగేడతడు 

ఓడ పోత్తాళ్ళ నీలాటి పాఎప్లోళ్ళకి పాయ్యొద్దూ 

అన్నాదా మె 



గళ్ళ ఈ వొచ్చిన ఎల్ల 

“ఆ అము చిపపేం వర్త జండాను అతడు సూడక్ల 

వటవే నెశంచేదు అన్నా డతడు 

'నాలూకో వొద్దల్లా సెవవోడ్చి గంకోసిన వ్స్యా 
నం లేకండా జేట్టండావు పదమా గకవమూాా” అందామె 

ఈవావి మౌ గుడ్లివాడంమె. అతగాడు నవాంచ లేక 

వాయేడు ““ట్నావు ౧దోెై నూ -బెబ్బో అన వినరేడు 
నగదు," సూటి 

mm — 

శబ్బభిదిధా పవిచెసి డా “ర నుదుటిమోద గాయం 

కగిలిందామెం ఒహెపూ మొర, లిటూ దివనలూ అన్నీ 

ఎఆకోూా అమె నతోటంటు వచ్చేస్తున్నాయి 
వీ 

అతగశసాడు మె రేపడ్డాడు ఆమె విజ్బంభి స్తే అతడు 

రాుగడం వూనూట అత డూరకుంకశకు ఆమె మెత డ్డం 

అలవాటు రకంరోడీంన అరిగంటకలా ఆ యిదరికీ నాజీ 
—£ ళు శో 

కుడిరెంది 

మర్నాడామె నడెేేేడో చెద్దమనివీ. ఏమే ! ఈదెబ్బలు 

పంట ఆ న్ా కలుకో సారో, కపోతే మరో మొగుణ్జి 

వరాసుకో రాజ * 

ఆమె సెంబభోయి నూసింది “వటి బాబూ - కోడు మా 

అన్న యండి” అండి 



ఇష్టంలెని (పయాణానికి అన్ని అపశకునాలె' 

కప్పును మాకం వర్షచాి? _కిపా గ నా అమా 

అశికమా_ ఊఒ సి కో వండి అంది వ చో ఈకోవం౦ంథో. 

కంచుగ.ఒలాంటి గొంత కని తఈరస్టాయిలో విల్చి గంగా 

భాగీంథ్ “మానురొాలు నెంక మ్యగార. 

“ఆదమూట *ే చే అనుకోవాలా * ఉన్న నూటంకే ఉడు 

కో_నడ వం? కాక నీ కేం బోయింది మేంగద త లత్తుకో 

తిరగ లే” చచ్చేవాళ్ళం” అంది అంతకం కు వవమా[30 తక్కువ 

శాని గొంతుక ళో మవాలవ్ష మ 
“పోనీ అమ్మా మీాెే వరువుగా బ్రతకండి మా 

పపవన్ర తీస్తూ ఈ యింట్లో నే నెందుకుండాలి ఇదుగో తక్షణం 

వెళ్ళిపోతున్నాను స అంది వెంక మ్మగారు విఠబిరా నట్టింట్లాకి 

నడుస్తూ 

“అయ్యా వెళ్ళవమ్మా ఎవళ్ళుండి ఎవళ్ళని ఉద్దరిం 

శెయాల” అంది గువాలశక్షుమ్మ 

"కక్షలు శుుతివె చి రాశాఎబడదుతలూ కు మరి తటస్థంగా 

ఉండ లేకపోయూ కు వెంకటావు అబు అ ్క-చెళల్లైలు యిటు 

భార్య ఎరువు ప్రతిన్నలకానం షా తుశఠశ విందుకుుటూం కు 

తనకి కాదవి ఎ జావ టాడు శరా ళ్సినా తన పరువు పటా 

పంచలవడు ౨న్బయ నే అకుగొంటూ స గతి నశమాచారొలు 

సొంతం కను ె₹ఆందారునె జా ఖో కలో చి భౌలున 

లేచి హుటావాటిని రం సలా )క చేరుకున్నాడు. గొని ఇతేబ్బ 

గమనించేవా ళ్ళేవళ్ళు 



ఎకో ఈ డొ చ్చినపిల్ల 

మూట ములై బిగింవి పియాణ నంరంభ౭లో ఉన్న 
వెంకమ్మగాక్ని ఆఎ అటు భ ర్యాని ఓ క్షణం నోవ కటవల 
కందా శాంది వమిటీ నంగతవి వెళ్నించేడు వెంకటా9వు 

“ఆ! వచ్చారూ ! అప్పవెళైల్న వెనశేఎకొనేందుకు ? 
శానీండి నాకెం ఎభురోశే లె తెంస్తుంది త లెత్తులే తిక 
మెంగాళ్ళట 2 అన్ వహలత్ష్య్యవు 3 

“నన్నేం వెన వెసుకోవి నా తమ్ముడు సి గాంతుకెం 

కోస్పీశ్రేచే తా మరిడమ్మలాట నీ మెళ్ళో ప్రుస్తెకట్టిన్నా డె మా 
తమ్ముడు చురోడయివోయేడే మారీ చాల్లే ఇదిగో చే 
పోతున్నా కు వుహా పకువ్రగా బతు సదువుగాని అంటూ 
మూట సర్లింది వెంక మ్మ 

“అయో! ఆసలునిహయ._ వమిటం౦ శే చెవ్పలేమరా' 
జధవగొలి అన్నాడు మాడు 

“పా ఆక్కయ్యనే అడగండి ఆమె నడత మోశే 
నచ్చాలి ప్రపంచంలో ప్రతివెధవా నవ్చేవాడే మన నంగత్రి 
షరా చి అన్న జానం కొంచెమెశా మంషశ్న వాళ్ళకుండాలి” 

అంది భార్య స్ 

*అవున్నాయనా నాటే తపూ లోంలొ ఎక్కడా 
తేనిదీ, ఎవరింట్లోనూ ఎరగనిది మహో నీచు అయిందీ నా 

వల్లే జరిగింది తప్పు మరెందుకు వ తప్పుల లేకుండా ఉ డూ, 
అంటతా మూ ట పట్టుకో ఎరబశా వీధిగుమ్శుందా కా వెళ్ళింది 

వెంక మ్మ 

పారబ్ధం యిష్టంలే? ప్రయాణానికి అన్నీ ఆట౦కా బే 

అన్నీ అపశకునాలే ఒంటికంటే ఒంటి బావాడు అబ్బయ్య 
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శాస్ర ఎదురుగా వచ్చేసరికి విధిలేక వెంకమ్మగారు ముందు 

కె ల్రిన కాలు వెనక్కి పెట్టింది శాస్ర ఏళ్ళింట్లో శే -నేకఘుుగా 

వచ్చేడు 

“దీవ్చి తగలెయ్యా ! దిక్కుమాలిన శకునం అంటూ 

వెనక్కీ. మరరిన పానగారిని చూసి *“అయిషమయిళలే అన్నీ 

అపశకువాలే” అంది మహా ఎక్ష్మమ్మా మళ్ళా యిద్దరూ అంట 

డారు ఇంతసేపాయ చూస్తూన్న వెంకటా)వుగాని, వచ్చి 

ఎల్చుస్ను శా స్రగాని ఏళ్ళ కలహ*నికీ కాంణం వమిటో పసి 

గట్ట లేకపోయారు 

కొంత నయాన్న, కొంత భయాన్న ఇొనరి కొనరి 
యిద్దర్ని వేశ్చేశే విడదీన, ఓ ఘడియ విశాంతిగా ఊకో 

బెట్టి ఎన్ని సే 

“ఏం లేదు నాయనా, నిన్న మనింట్లో బెల్లం కాఫీ 

“తాగమని పొరుగువాళ్ళ సుఖ్బ మ్మకో నే నన్నాను అవీ నే 

చేసన మహాపరాధం అంతేమాజాన్న పరువు పోయిందని 

సీ భార్యా ఆరాటం” అంది వెంకమ్మ తమ్ముడు కో 

కస్ ల్రుతేనా మా యింట్లోనూ- బెల్లంకాఫియీ 

కొంచెం పంచడార ఉంచేమోనని అడగడాన్కే- నే వచ్చింది” 

అన్నాడు ళొ (స్త్ర 



ఇదా శవా (యి ఈ తక నాలుగతౌాల చం 
am 

నాళ “దమం గళ మా వాడూ అం మై కతి 

చ్ నా ames ఖే 

వా మళ ఎనాలా అనిపి విది 

“వదో చావా! కవిషయ గొ నీ తె ఏ తెఎలన్నీ 

ఉపయోగ మాని మం పయోజన వున్న్నటు. లేద” అన్నాడు 
కశావవరిది 

“అయితే నేనన్న మాటలో నమ్మకమే లేదా! అయ్యో 

(పారబ్దమా ' వారంరోజులు తిరక్కుండా వ్యా రోసి రాజు 

వారా 3 

శ 

చే నిన్నా గ దై ఎక్కీ-స్తానని వాగైానం చేస్తున్నా నబ్మువా?ో 

అన్నాడు కరణం తిన (వయాజక తృంమిాద పదహారణాల 

నమ్మం 

“ఏమా నీ దయా అంటూ లేవి అకుగు దిగి యిటి 

ముఖం ప్షైడు బావ ురడి 

ఇదంతా వి టూన్న వెంకటా/వ్ర" మతిపోయినట్తయి ది 
శెలవుల్లొ వళ్లటూళ్ళ్ వుండి (గామజీవనార్ని జదృయనం 
చేదాంగడా అవి జయ ఎనతేం్మ డగా రెవ “తలా ఛశెంందం రో 

are 

దిగేకు వెంకటా) వు వూ టో కూర్చు ే  షై స స వ 

ఆద్భు తం కనిపెకుతున్నాన.  “వలై_కు మరలండి వట్నాయి 
రా 

ఖై 

వద ఎండి అని పట్నంలో కూర్చుని వాాఖ్యానిస్తూన్న Ea 

వదల మాటలు యితని కిప్పుడెం5ో వెగటనిఎస్తున్నాయి 
(౫ అనాలి 



స్ తాః జా తా? లిక్ 

వక ఉ రోజూ జరిగే లాగోచీం ఇవీ. రగథు_ అన్నా 

యాలు, అతడ గుండె బేజారె రం చస్తూ “యి “రాంవదపిలొో 

వున్న తన పివతేండి తే తూల. తేది ది మొడు ఎన్ని re 
నా, వాయ్ ఖా అ 

క్ లు కోస్తున్నాఢో స భం = న ౪ క 3 (తపం 

నంత కంగా ఎటెంది (త్య నవరక గా వ “లెచూరు 

మోద ఓ టౌంబ స. నయమెవోూా అనే భావవకూడా 

అతనికి కలగగపోవేదు. తన ఎనత (కికో వాదింపి ధగా 
ధర్మాలు స ఎంతో తావహాతు గాని జాగాటిశోని అనుభవం 

గాని తినకు లీ పోవడం అతశ్హా మ త్ర (క రగదీస్తూంది 

ఉ ఏబ్పిట ౮ బయ్యా యిద తాను * అన్నాడు "వంక 

(టౌను “మామయ్య కేమిటో డఊఎ కారం చేసాఎంంటున్నారు?ో 

“వవిరాలేన. ఈ ఉళ్లో కోసశేటివి సొగాటీ ఓటు ది 
దానికి (పెసిడె టుగా చేయిడ్డా ఖం స్త 

“ఆందులో ఏమెనా జీతం గనకనాి డానికోనం ఎందు. 

3 తాప ర్రేయం క్ 

66 వో వెధవ జీత జిశం ఎంద్య మెరిగాని నుత 

(తంగా నెలకి వందరరూసాయిలు చేజిక్కి-౧ చుచోవచ్యు వమిోా 

లేకపో లే ఆ వెధవ చూడు సూరినాయుడు కెంజేళ్ళయిందో 

లేదో మూదు య కట్టాడు నాలుటబ భూన లు తనమా 

పటాడు ఓ నంపిె వం శ్వాడు 92 
లు జ 

“ఆతగా of) ఎ) లా కను మాం స విలు 
Ee 

పరచాలనా _౫ా (వయత్న్నం i 

ఓకా పూ సై? తెలివెంవాక ఏఎవాసు (ఛావ్బాడంటూ 

ఉంచే రెండోవాడీ నాకరీలో బాఫపడడమేమిటోయ్ అడ్ 
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కాక మామయస్టన నింబ కైమంళేు చీరే అరడిదిగాని తక్కిన 

కార్యకలాపం అంతా మనవేతివదనే నడవాలి ఊరకనే 

కూర్చుని ఏంజె నూ అం" కు ఈ (పయత్నం క్ 

“ము వోచే మూ రందుకు (వయత్ని౨చేరు కారు! 3 

స వె.కటావు 

“అపకు. (పారంభంలొ నునకి (వయోజన లేదు 

కు వాడు ఏక్చాంవేణన pe దొంగ ఫీజులు 

రాలసీ మన మర _ద తెబ్బాచవు కాని అప్పట్లో యీ 
= 

జవ 
చు UD { 

ర్న శ 
———— 

వాసెటీం యింవెవుంది మె బి ఎన్ను కా తాలు ఏమోలే ప్ప 

ఇప్పుకు మంచి లాభనా లో ఉంది కాబకే వనకి కావాలని 

యూ కప (త్రయం 

కష ఆవరిరీ నాకరీగడా మరి అతడి (పెన జెంటిగిరీలో 

యూ సొసెటీ వృద్ధిపెందినపుడు అతణ్ణి ఎల్లా తప్పిం చెయ్యడం 

అన్నాడు వెంకటాను సంపూర్తిగా ఈ పైశాచిక(పబంధం 

అంతా వినాలని 

“ డానిశిముందోయ్ చెండి చెప్పు ళో కొడితే 
చేవుడికై నా కగిలితీుుతుంది తం ఎదిము త్రీబతుంది తలచిన 

కార్యం అవ్రతుండి అందుకేగా నీకో వన్నోసార్లు అన్నాను 

చదివి లాభం జేదోయ్ అనుభవం కోవాలో |. అనిఅన్నాడు 

కరణం తన కార్యకుశలతమిోద గర్విస్తూను 

వెంకటా)వుకి మరి పిశ్నించాలనిపించ లేదు వందో 

యాఖై య్యా పాశే_సే లొంగిపోయే అధికార్లు మాద ఉన్న 

ప్పుడు, స్యలాభ మే పరమపయూోజనంగా ఉన్న ఆనరరీలు 

క్రింద ఉన్న పుడు యో సొసైటీలు గా/మంలో ఉన్న రైతు 
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శ్రంతమాత)ం ఉపకరిస్తాయో అతడి కేంబోధపడ లేదు అక్కడికీ 
తెగించి అన్నాడు ఎనతండికో “ఏదో అన్యాయంగా ఆర్టిసా 

మని ముందు వందో యాఫెచనా లంచాలు పోసి యీ 

ఉద్యోగం గడించకపో తె వం” అని విసి వినపడకుండా 

“వందా !' అమిుదువందలు పో తే వమిటోయ్ పట్టుదల 

వనం ఉండంగా మరోడు పెసిడె టుగా ఉండి సంపాదించే 

డంశే అది మనకి చిన్నతనంగాదోయ్ చూడదు పాపంగాసీ 

ప్రణ్యంగాని యా పాఓగడ్డమిద మిన చేతిమోద జంగవుుంచే 

గాని యింోడి కిదుోో భాగం లబేవనునో అవ్నాడు 

గరిస్టూ కరణం రామన్నప తుం 

వెంకటా)వుకి అతనితో వాడి చి లాభంతేక పోయింది 

ఆ మెదడుని మార్చడానికి తరు చదివిన చదును చాలదని 

నిశ్చయించుకొన్నాడు అయినా మామయ్య కోకూడా పిస్తా 
విద్దామ చరాసేడు పోనీ! వీళ్ళు న్యాయంగా ఆ ఉద్యోగాన్ని 

నిర్వవాస్తా లేవో అంశు అదీ లేదాయె అనొ యంగానెనా 

ఆర్జిద్దామ నే స్టిరసంకల్పం కో 1 ఏళ్ళాప్ర) యత్నం చేస్తూఉం కే 

అతడి! మాతా అసవ్యాం చేసంది 

ఆ సాయంత ౦ కరణం బౌవమరిది మూడు వందలు 

తెచ్చి కరణంశోడిలో పోసేకు ఖర్చులకి తన పర భేదం తేని 

కరణంగ రందులో ఓ వంద స్వాహా చేన మిగిలింది అధి కార్ల 

ఎదాన్న కొశ్తుయ్యడానికి పట్నం తర్గి వెళ్ళాకు ఓ వంద 

సంతకాలతో ఉన్న ఆయుధం ఓటి న్యవాస్తాలో అధి కార్ల కి 

అర్పించేరు మాసం మెలివెట్టి విరిగి తన చాపిట్లా కాలు 

మో పేగు 



వా*ంకోజుల్లో దిగంది ఆ పల్లెటూరికి అధికార వర్షం 
ళా 

జు తె ఎర అన్ని వాడ్మూరాలే స్తీ! ఆ రోజు 

ఇ కళకు ఇఉరిషకాశా. రో వరణజారత. ఆయంటో : వింయం 
వని ca 

కటా _ ఇయ శ న గూడుప్తరానీ౫ రుం 

రిం ఎనో, ఊంకటూేవ. శ _ నుజ శయ 
ర ఈ ౧ 

ఆవెకాను కలి పొయిన దగ్గర మంచి కరణాంగారు మాదీ 

స్య సున్నాకు తన వ, ాపా2*ః కరాంొది తావమరిడి లో 
శా / 

లోపం ఎొటఎివేస్త్న్నూడు నూంనాయుడుదూతే/0 సిమ్ముకి 
షు —5 

నీర -వటున్నాడు 

దీని బగవణాూలి వమా చరాద్దాంగ డా అసి కరాూర్సు 

న్నాడు వెంకట్రావు అ జే ఊళ్ళో వారంరోజులు గడిచింది 

పదిహేనువోజులయిండి కాని వ కొగితమూ రాతేదు కరణం 

గారికి ఆవ రాసుగన్నటుంది అలస్యం అయినొద్దిని ఉన్న 

టుండి పట్నం వళ్ళాకు కను లా శేరించేముంశు ఆ 

బకకీవనులు అన్న అబద్దం అసి ఎంక్యయిరీలో తేిందనీ, 

సూరినాయుడు నా సెటీఏి వృద్ధికి కెచ్చేడు కాబట్టి అతడే 

సె సిడెంటు ా యీ సాలకి ఆ డొచచ్చని ఆధ కారి రిమూరుు- 

అసి 

“ఇదేమిటి బావా” అన్నాడు బావమరది 

“వెధవ నూంగాడు ఇఐక శు ఎగ _వపి తేతాడోయ్ 



అయిదు వందలిస్తానన్నా చాలకవోతే మరెలాగ! 

చచ్చీడా ? వీ తన్న తెచ్చిది ఈ ఈఒక్క-ఎ లై “చకా ? పోనీ?! 

పీభఖశేమన్నా వం ఉండా అంశ వేలెత్తడాంకి “శమా? చదు 

న్రకుంది ! అంకో యింకో పొడుకుంది ! పోతపోసిన బంొ 

రప్పు బొమ్మల ఉన్న ఎబ్లసి కటుక వయ్యా అంక, వొయి 

కాలమా + “యీ చదువు బూంది ఎకడు, అయిదు వేలిస్తె 

మాట్లాడి డీ అని ర6౧లెడు అశు "సెవన్ గా ఉండదండి 

యాఎల్ల అవి మరొకడు “చా! చలాకిలేని పల్లెటూరు పిల్ల 

లాజంజే అని గరొ నేవ అటూణంక్కు యిక ఆడబ్బని 

కన్న వాళ్ళంతా ఉరెటుకో బావవలిసంచే ? అని ప్రులిస్తాపు లేని 

ఆలోచనతో చర చించుకంట౮ా వాలుుర్బీలో చేరబడ్రాడు 

వెంకన్న పంతులు 

పిల శ్యామల క టుదల్బ సాలుగేళ్ళయి. ది నంఎంభా 
(౧ లు 

లకి తిరిగి తిరిగి నగం అయివోయాడా పెద్దవ నిషి. 'జధవ 

శారడాబిఖు ఇంత వయస్సు లోప్రువాళ్ళ పెళ్ళాడకూడగనే 

చెప్పిందిగాని యా వయబ్సు డాటాక పెళ్ళి కాకుండా ఉండ రా 

డనికూడా శౌశించేసే యీవుగ వెధవలీ కట్నా లడగళేమో ! 

అని ఆయన యీామధ్య వాదిస్తున్నాడు 

పెళ్ళీ అవచేమో ' పోకిరీఎల అని అంటారేమో? అనే 

దిగులుతో పోర్తుఫారం చదువుతూన్న పిల్లని నిరుడే చదువు 
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నిపించేసేడు చదువ కొంటూన్న రోజులో కావాలన్న 

పెళ్ళీ కొడుకులంతా యిప్పుడు “నసేమిఠరా ఆ వీల మాకక్క.. 

్లదచే అంటున్నారు 

జూరువైటవో ఓరగా చూస్తున్న ఎల్ల (పతీ పెళ్ళి 
కొడుక్కీ. యిప్రమే కాని, ఆబ తీనవేగాన మశెవళ్ళసీ 
చూడకూడదనిగూడ లోపల వడు జే గద! 

ఏీసిగిపోయిఉన్న ఛ్ రకి సుజో యిచి*ంది కామమ 
ఎ లీ 

గారు “పొనీండి ' డాని అద్భృవ్వం ఎల్లాఉం కే అల్లానే చెడు 

తుంది ఈ నంవర్చిెరం మళ్ళా నూ్కూలో (పవ పెట్టియ్యండి 
మ్ ఆ (ఇ 

చదునుకొంశు నాకరీ చేసుకోనెనా (బకెకుతు ది” అన్నది 

ఆ రాత్రంతా ఆ మొగలిద్దరూ ఆలోచించి లాభ 
నష్టాలు జేరజువేసి, ఎట్టకేలకి తెగించి పెళ్ళికొడుకుల్ని ఆక 
రించే వన్నెచిన్నెల కాగితం ఎవ్వు/కి ద కాలేజీని జమకట్టి 

యీవలో చేపబడి తీమతుందని నశ్చయించి మర్నాడు శ్యామ 
లని తిరిగి చదువులో. బెట్లారు 

ఏడాది తీరిగోలోవుగా ఎల్లకి పెళ్ళి అవుతుందనే ధీమాకో 
విన్నక.న్నారు 

జ్) 

శ్యామల న్మూ-లు ఫెనలు వ్యానయింది రెండేళ్ళాయ 

చదువ్రతూన్నా వెంకన్నపంతులుగా రాశించిన పెళ్ళికొడుకు 

మాతం సునాయాసంగా లభించ లేన బోలేడుగుంది స్తూ బ్లు 
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వీల్హతో స్నేహం చెయ్యమంశే.. చేన్తారుగాని, కట్నం శేనిజే 
పెళ్ళి ఉఊసుమూా[తం నె త్తెరు 

ఈ వెధవల మగతసం యింతే గాబోయి అని అను 

కోవటంకూ డా కద్దు అంతు చూడాలనే ఆక పట్టుదల (పే 

ఎంచి యింటరు కాసులోకూడా శ్యామలని (ప వేర పెటాకు 

కీ యింటి కొడై, ఉభయ కులదీపక దువుడా మను 

కన్న శ్యామల ఇప్పుడిప్పుడు పెళ్ళమూా నేఎ మగపంపంచం 

మాద కణ దీర్చుకుందామని చూస్తూన్న ట్టుంది 

మొదట్లో వ పెళ్ళికొడు కెనా తన్ను పెళ్ళొడ కాడా 

అని చూసినఎల్ల యిప్పుడు పెళ్ళళొడుకుల్న్ ఊరి చి వడిపీద్దా 

మనే తత్వ లొకి దిగింది క్తాసులోఉన్నా నల థె మందిస్తూ 

డెంబ్లు తన్ను చూ గుటకలు మిశంగపలణం టే వాళ్ళ నాపి 

ధ గా గజందూరంలో నిలవేసి, పలచ బెట్టి, ఏడ్పించవలణం బే 

లెక్చరర్ల ందరిక్సీ ఆమె నోకంట చూ స్పేగాని తె్లారదు 
ఆమె క్లాసుకు హాజరు కానినాడ మిగీలనబ్బులికి వారమే 

బోధపడదు ఆటల్లో ఆమె పాటల్లో ఆమె కృబ్బుల్లో ఆమె, 

కంగాళీకి ఆమె! ఆమె లేనిదీ కాలేజీ లేదా? అన్నట్టుగా వ్యవ 

వారిసూంది శ్యామల 

తోటి విడ్యార్లి న లందరికీ తను నాయకురాలు ఆడుల్ల 

క్షబ్బుకి ఆమె కార్యదర్శిని రోజూ సాయంత్రం నలుగురాడ 

వీల్లలూ కలసి వ విద్యాగ్గినో లేక ఏ వపేటచయ్య, అభాజనపు 
'లెక్చరరునో కమ్మలుగట్టి, ఊసు లేసుకోవడం పరివాటి 

కాసలోకి వచ్చిన పతీ కుర) వాడికి ఉడ్ న్న ప) త్యెక 

లోవ మేమిటో వాళ్ళకి - చదున్రుకంకు ఎక్కువుగా చెలుసు 
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3 కొబువేసుెని అవసరం వటి నవ్వుకు త్ర గృగించటాొ- ద్ర 

తగ్గ అదువ క స: — యీ ఆడ మళయాళం 

అం'బెవేఎంన చెయ్య 

ఒ ప్పుడు వీక్లీ, శుక్షడో బయ శ్రేరిపెళ్ళ వేపు చూడ 

కంజా తన మానాన కను చదువుకుంటూ పోత డూ 

అంటు అపిషయిం పష్మేకి అందు రానూ శామ_.౨ అనలే 

గిట్రదు అరా అవాగచ్యేడు నారీసౌంద రాన్ని అవమానిసూ 

న్నాడన అశాాడీ అంతం కేని నోవోజనం అసి ప. 

అవ్య న య ఏదంగానెవన ఆగర్షి ంచి శేననె వెపు మొఖంత్సిప్పేలా 

చెయ్యా- ఎ ఆమె న్ సంల్పం ఆ అమా అకక వప తే హృూద 

యంలొ ఆరని అ షహొాతా,/న్ని ఆ టించసేడాక ఆమెకి నిద) 

కదు అంతమే: అవనర నవ మంలో, మోనగించి “మొగ 

వెధవ 1 అని జెట్టి యాకశంచట౦ ఆమెకానంద3 

తా 
జా 

ఆక నె.లాయ తేన వెనక కుని తప్పినట్లు బ్ర)ప్పౌా 

కగుతూన్న రామా కావ్రుమొాద ఏమో అకారణంగా స్యాకు 

౨ తవంతేకుచుందు ఎరగని భొవం ఎటి ఆ వాయంత్రమే 

కలగింది ఆ క్మాతామెకి న్మద్రవ్క లేదు 

గత ఆరునెలల చర్భతా ౪ తిరగే సు ఎన్నో సార్లు అతన్హేన 

డెంచడం, అసహ్య" వుకోటం, దేళాపోళం చెయ్యటం డి 

ఎంచడంకూడా జరిగాయి కొని యీూవాళ అతడికోనమని, 

ఎన్నడూ లేనిది, తమ నిద్రమానుకొని కంట తడి బెట్టడం అనేది 
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ఆమెకు ఏంత” కనిపించింది తశరొ వధో లోఎం వచ్చిందను 

కుంది వీడో జబ్బు (పకేళిం వింది అని భావించింది తను పెడ 

దారిని a శమూానని శేంకించిండి అతి సన్మరంచ 

కుండా ఉండబేదా?' అని (పళ్నించుకొంది ఉండ బేను అని 

నిశ్సయించుకొొంది 

రామాశావు క్లాసులో అందరికంచే తెంవైన 

a టీ వ,ర్లందరికి అకతడంళే (పాణం కళా పడర్శనాల్లో 
అ +*డి శే హరో మొదటి బహుమానాలు 

ఎప్పుడు చూవినా ఆ మొఖంలో చిద్విలాసం తాండవిస్తూనే 

ఉంటుంది. అకడి కొకరి (వమెమం లేమ ఒకరి ఊసు అక్క 

చేదు ఆగ డిం గావంఎనదర్హా చదువు బొమ్మ ౫ అకడీ ఆరు 

చెల్లాయ పీ చత్రం స్స్తున్నాదు డాని మూలం శాామల 

అతదు *ప్కపటంె వవ్చి శౌన్టమల ఫొటోడఉంకే 

వమ్ము ఆడకు లభించోపో శే న్నే హంచేన పట్టుదల వదల 

కండా అర్ధి వేడు ఆమెలో వ విధమైన దివ్యకళని, అతడు 

చూకశేడో కాని యూ ఆరునెలలు ఆమె ఫెటోకోను అంకే 

తను వాంఫిచిన అందభగ౧గిమంకో, నిదావో రాలు మాని 
(వయత్సిం ఎడు వెన్నాడి వెన్నాడి, వేటాడి, ఎరాగయివతేనేం 

నిన్నాటి సాయంత్రం పార్కులో శ్యామం మనస్సు కరిగి అతడు 

కోరిన పోజులో అయిదు నిముషాలు దనిలబడేంరికి అతడు 

న్వర్తాన్నందుకున్నంత ఆనందంతో కృ తకృత్యు డై యిల్లు 

చేరాడు 

దిస్పబోయి ఇల యిల్లు చేరుకుంది తన జీవితంలో 

ఒక్ గుగవాడీకి తను లొ ంగిపోయిన కణం, అదేవని అదే తన 
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కథధోగతి కల్పించి.దని ఆ ర్యాతేల్లా శ్యామల దు భీంచిండి 
కాని మళ్ళా ఆమెలొ వదో (కొ తభావనలు కలుగుతూ 

ఉన్నాయి శామారాన్సు ఎంత అమాయికుడు ఎంత పట్టుదల 

సీ మాదిరి చక్క-నివాజే నన్ను లొంగదీసిన వ్యక్తి యిన్నా 
ళ్ళి కనబడ్డాజే యో విధంగా ఆలోచిచే ఆమెకి మరో 

ఆలో చనకూ డా తట్టింది తనకు తగిన వరుడుకూడా యితడే 

ఏవో? అయితే, యింత (బతుకూ (బలికి ఇంటి వెనకాల 

వావడమని, యిన్నాళ్ళు మాని యిష్పుడు పెళ్ళి పీటలమిోాడ 

కూర్చోవడవమా ? ఛే! ముగవెధవ'! 

ర 

రామారావు చ్మితు పోటీలో మొదటి బహుమతి 
అందింది 

చితం చూసిన వెంకన్న పంతులు నివ్వెరబోయి 
ముక్కు_మోాద వేలేసుకొనిి తలవంచి యింటముఖం పట్టాడు? 
కూతురు శీలాన్నే అనుమానించాడు పంతులు, చదవ్వే స్తే ఉన్న 
మలికూడా పోయించడే ! అనుకొన్నాడు భార్యని పది తిట్టి 
తననో పది తెట్టుకొన్నాడు 

"నేషగా శ్యావుల గదిలోకి వెళ్ళాడు “అయి తే 
అమ్మాయి ! యిచేమన్నా బాగండా! ఈ కులం తక్కు-వ 
వెధవలోటా చుట్టరికం ౫ అన్నాడు 



ఈ డొ చ్చినపిల్ల శ్రీకి 

శ్యామల లె్లైబోయింది ఎంత చెబ్బనా నమ్మలేదు 

వెంకన్న వంతులు చదువులో పెట్టి, యీ డచ్చిన పిలల ళో 

తిరగ డాస్కి- స్వాతంత్ర్యం యిచ్చిన తండి వరించిన. పెళ్ళి 

కొడుకుని చేసుకోవడం అంగీకరించకపోవడం ఏమా ? త 

నిర్హాంతవోయింది 

తనకు మరి పెకాదు కా దేమిటి వద్దు దినికీ 

శాననం తే గు 



శెషయ్య దర్శ కర అయ్యాడు ! 

నవం ఎడిటా + కేవయ్య బలా? అ శీ కేవయ్యదే 

గట్టి అన్ననంగతి వింతమే అయివోయి ది నాయుకుశారి 

నావిట్లా మునుపు ఆలాటి శేషయం అమాంతంగా నంచులు 

దోస జర్లస్తు- ఎడ శు మాలో కొందాకి మవతేపోయిం౩ వాడ్ 

వాడంతా అచే మాట 

పాలమ్న ఫాంమా ౪ బంగారం వద్దంకే "రండు గరి 

కలు పండుతుంద అపా డడ-చేకో క యూంకొో 

కర్పుడెందకు, దధిచె దుక” అన్నాడు అప్పయ్యశ స్త్రి బొజ్జ 

బము కుసు_టూా కు 

వెధవ పొలం ఓ ఖా ! చేతి నున్నవి - మొన్నే 

చేయి చుకొన్నవి - ఎ-హాతూటం మా సలు డిం a 

కిచ్చే సే ఫొలమంటావేవిటోయ్ యింగొనూ ఆ్నౌ సు 

రామయ్యమా కు విసు ,.టూాను 

“ వెనకపిధిలొ యిల్లిగూడా ఇా -పోసేసా ల్ల అన్నాడు 

శ్రకోరం ఆమధ్యనుంచీసు 'వింటూన్న = క్ర డ్ తన 

టుగాను మతివోయిన ఖ్టుగాను అయముఎది అనయా ఎామికెఎభంగా 

తెగించి చానం చెనున్నాడో అనే ఏవ ఇం పదివాంద్ ఎది 

విధాల అనుక ంటున్నైారు 

తాతలనాటను౨చి అవిచ్చిన్నంగా వస్తూణ్న ఆ ప్తిని 
అవ 

ఆవంతెకా Es ప్ర అనువె-ంతవే వృద్దిచేస్తూ, 

అన్యాయానికీ, అపకర్తి కడా జెరవని'కేచు-్కు తృక్ర_రంలో 



శేషయ్య ధర్మకర్త అయ్యాడు | లీ 

పాణంఉండగా నే ఆ యిల్లూ భూములు ఆ తోటలు అస్వీ 

తన చేశోశు దానం చేస్తున్నారంకే మరి వింతగాదూ?! 

మంచి నెండుజూముల వెళప్పుడు ఆకలితో ముగం 

తింగుతూవచ్చి పచ్చి మంచినీళ్ళయినా ౦ మ్మాంకే ఆ చేరో 

యివ్న కవేయిన వ్యకి ఉన్నటుండి యయ బా భీ వెన్నమ ద్లలా 

కాగివోతూడం టు రి మక్క_మోద చవేపోవలనసించేనా 
హవ. 

అండేకీ యా తెగింఫృకి కారణం ఉ డజా? అని మాలొ” 

కొొడకం వాదిం" కున్నాము “కల్లో చేవుకు సిం 

చెప్పేట్త అచ్వారొకరు మున్నె ఒళ్ళో జ్యో లిష్ము-డు వచ్చి 

యి వహండనెంలే నీకు ఆయుర్దాయం" ఖొంలీచేం ధరం శై 

యఎ-కా ము్పెయీళు (బలికి వి గ్రుకు ఎలల్న కంటొవ 

చెప్పేట్ల !* అని ఎకరు వలూర్లో వున్న వేలువిడిచన మేన 3 

చచ్చిపోయి-ందట దాని ఆపి కలణందిటి అని యింకోరు 

“ము్నటి జమోర౦డారుగారిమోద చావాలో గంభాట్ట అ చే 

యిది” అని మరొకరు (పారంభించేరు 

ఇంతట్లో చావసా (బతకనా అని ఉన్నఆవుని మెడలో 

గావంచా కటి యాడ్చుకోొస్తున్నాడు సూ రావధాని దానం ప ట్ర 

కోట్స్? అవధాస్తు' శెహషయ్య యిచ్చించేవా? అన్నాం 

“అ అబే దీనికోపాటు ముప్పెైరూపాయలు దక్షణ 

కూడా పెట్టాడు” అన్నాడు అవధాని 

“భాఖందోయ్ వోనీగాని ఎందుకో యీ ధర్మం ఇలా 

చేస్తున్నా డు, నీశేమన్నా తెలుసా? అని (పశ్నించేడు మా 
తమ్ముడు 



ఇ్తెగ్ర్ ఈ డొ చ్చిన ఎల్ల 

అయ్యా ' యింకా తెలియచేటి మోకు!” అంటూ 

అలా ఉన్న వాడున్న చు సిలఒడివోయాడు ఆవధాని మా వెవు 
ఎన్నీ ఆవుచెవురా నిక్క పొడుచుగోవున్నాయి అతనేమి చెచ్పేది 

వినేద్దామని 

“శేషయ్య ఎన్న త్తగారి తమ్ముడు పెద్ద ఆస్తిపరుడు 

మొన్న చస్తూచసూ తన యెవడా స్థిని దాన ధర్మాల 

కిద వినియోగించవలసిందని వీలువాసి శేపయ్యని ధర్మ 
కర్తగా లిఖంచేట్ట ' అతడి దినవారాలకి వోను చజేవీంచినవదంతా 

శేషయ్య చానం చెసేస్తున్నాడు అన్నాడు అవధథాని 

“వమాత్రవే.మిటి ఆఆ స్లో అని అడీగోను 

“స్ప క్షేత్రంగా అయిదువేల. సాలీనా రాబడి వచ్చే 

స్పెరం పదివేలు చరం ఉన్నాయట ఆ ముసిలాడికి యిరస్తా 

పరస్తా మరెవళ్లూ లేరట” అన్నాడు ఆవథాని 
అది కారణం ఇకపొతే శిషయ్య దానం చెయ్యడం 

ఒకటా 1” అన్నాడు మావాడు 

“దదులో తనెంత మిగుల్పుకున్నాడో అన్నాడు 

మావెంక(టావు అవధాని ఆవు నీడ్చుకో వెళ్ళిపోతున్నాడు 
“ఆధానసీ ఆవధానీ నిలబడు, నిలబడు అటూ శేశలేసు 

కుంటూ రోజుకటూ పబ్తున్నాడు రావయ్య అందరి కళ్ళూ 
ఆ ప9క్క-లిరిగేయి అవధాని వెనక్కి. తిరిగి నిలబడ్డాడు 

“సరి ఆవుని పట్టుకుపోతున్నావా ! చా'ల్లేవయ్యా 
అపుడే మరిచిపోయా ! వొదులొదులు ! అంటూ వచ్చీ 
రావటం తడపఫపుగా ఆవధాని చేతిలో వున్న గావంచా గుంజా 

యించి ఆవుని వెనక్కి మళ్ళించాడు రామయ్య 



మయ్య ధర్మకర్శ అయ్యాడు ! $9 

బ్ర దేమిబొయ్ ఇచ్చింది అ అన్నాడు 

“ఏవళ్శండి యిచ్చేడు ! ఆస్తి సి వున్నద త చచ్చిన వెధవ 

రానా సత్రం. గాబోంనుగొనియిచ్చాట్ల దాని తంమించినంత 

అప్పుకూడా వుందట ఆ ఆస్థిమాద చరం అవతే లేదట తన 

చేతిలో వోమూడు వందలు ఖర్చు ఆయిపోయాయి దినవాళాల 

కని వడసున్నాడు శేయయ్య” అన్నాడు రామయ్య ఆవు 
అ 

విడుసూను 
— 

ఢఉఆదిరా 1! శేషయ్య తమాషా 1” అన్నాడు మూా వోడు 

ఎక్కడి వాళ్ళం అక్క-జే తెల్లబోయి ఉండిపోయాం 



జవ ర కా 

అఆయ్యాడు వెంకన్న పంతులు (గావు న్విలక మెంఒ 

రయ్య్యాడు ఓ కావలసిం చిం"? ఇధవ మఠకాడువందలు 

ఖర్నయితే ఆన్హౌక్.. “ఆక నంవాజస్తు-ది దికుషువా నడట్బు 

ఈ గాంవం ఈ (వా ప్తా ఈ వృజఒద, ఈ పలుకఒడీ చస్తే 

వస్తుందా వ.రొకరిక 

ఆంకకుక 6 దతగాడు వాలా వంవినా  ఈవమధంనే 
అతడు కొంచెం మా రవొయాడ ఇద్రెరుక టి గాంధీ టోఏ 

పెట్టగానే ఆతన క ద్మితవుయిన మార్చుఐ చ్చింది కొం 

(గెసు రాజ్య లొ తనహూయా ౦ వెలిగిడ్రా మనే అభిలావ నేటికి 

కార్యరూపం దాల్చింది 

అసలు వెంకన్నపంతలు దురాలోచనగల వ్యకి 
ఈలాటి అవకాశాలు వారూ ఉంటాయనే ఈ మధ్వ అతడు 

కాంగసులొ చేరాడు భగవంతు డనుకూలించి అత 

మెంబరు చేశాడు 

ఆవేళ ఆంజనేయ స్వామికి కొబ్బరి కాయలు, వెంక(టమణ 

మూర్తికి దీసారాధన శివలింగానికి అభిషేకం రాముపరానికి 

నై వేద ౦, యిన్ని లభించాయి అతనికి వె.0ఒర5 లభించడం 

చేవ్రుళ్ళకి నరదాగానే ఉంది స్నేవాతులకీ యింత టిపార్ట్ 

యిచ్చాడు వెంకన్న పంతులు 

ఆయి పడారు (మొక ఒళ్ళ కో కలన వెరసి అతనికీ 

'వెంబరీ విషయంలో అన ఖర్ఫులు మరాడువందం యా ఇ 

రూపాయీల. ఈ వధ్య వీధిలో కెళ్ళిటప్సుడు వేసుకునేందుకు 
గాను, అనవసరంగా కట్టించిన ఖద్దరు బట్టలకి యా బెరూపా 

J 
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యాల ఈ నాలుగు వందలు వవిఛానైషనా ఈఉద్యోగంలో 

లాగెయ్యాలనే కోర లాగెయ్యగలననే ధీమా ఇెండూ 
ఉన్నాయి అతనికి 

వెంకన్న వంతుల యిప్పుడు వచ్చీపోయె వాళ్ళకో 

నిండిపోయి డి వ ఒశేప్పుకు చూశా అగవుం వా-కమం దైనా 

ఆ గమ్మంఠొ డీేగావ ఎ పదుతూనె టాపు పంచదార 

అతడివ్యాలి పప్సుల అత ధో డన గబాంవాలి ఇడ ్లరేడు పంచి 

పెట్లాం మగ్గాం (మ. ars యివ్నా 3 ఎన్ని పనులు 1 ఎంత 

అధికా 6 !! హార దంకీ తెండి అట్లా “సద్హైవేయిడ ఆంకు ఏం 

తక్కువ పనా | 

నంత కా_* పావలా వొవ్వున మామూలు పెట్తాడ 

వెంకన్నపంతులు ఇ ని డిపోకోంది ానలాలో మెడంకీకి 
పెట్టన మవుపు ఖద్దరు 'ఏడ్డలకి పెటినఖర్చు కాక, రెణ్ణెల్లరోనే 
వరో అయిదువందలు లభించాయంచశు ఆ ఉద్యోగం. తక్కు 

వదా !! చ్హుగా పండాలి కాం(గసు రాజ్బం గారవాని కా 
గౌరవం !' పలుబడికా పలుకుబడి ! డబ్బా లక్క లేదు ' 

చల్లని మహారాజు గాంధీ! ఎ వచక్కని నూ(తంకని= పెట్లాడు' 

ఇంతకీ కోవుటి! అని అనుకొచేవాడు రాత్రిళ్ళు పడుకునే 
టప్పుడు వెంకన్న పంతు యు 

ఇ౦తకుముందు ముఖం ఎరగని వ్యక్తులం తా యితని 

కిప్పుడు స్నేవాతులే ఇతని దగ్గరికివచ్చిన (పతీ మునిపీఅ జేమిటో 

డబ్బం కు ౦కు మేట.డమ మాటాడుతూ మాట్లాడుతూనే 
అయిదులు పదులు ఎడంచే ళో అందించేసాఎు వ ర్రకుల క్రిత 
డం కు యివ్వుడమితానుశాగం వాళ్ళూ కకక కలిని 



వలి ఈడొ చ్చిన ఐల్ల 

నోరులేని వాళ్ళెవళ్ళనో నిఘాపట్టి వాళ్ళ బట్టల చీటిలో గుడ్డ 

అకిసనాయాస_గా అన్మదియం చేసకొనే ఉపాయం కని 

పెట్టారు పంచదార మిగీల్ప్ వపవిధంగా ఎక్కు_వకి అమ్మారో 

నేర్చుకున్నారు పపవ్రాలు కై మాపుచేసే పద్ధతుంు స్తూ తించేరు 

మగానికి పాతిక రూపాయిలు మా +*3లు పెస్తుశారు ఆశేని 

చద్ది చాలా దురుకయింది ! సూత్ష్మవి ముంది కూడాను '! 

వెధవది ! తవాసీర్లా రొక్క_డే మంవివాడుగాడు 

అనరరీ ఉద్యో అన్న చారవమేనా ఉంచకుండా ఉత్తి రాలు 

వాస్తూఉంటామి వెంకన్నకి దిక్కుమాలిన కాంగ్రెసు వాళ్టీ 

తహానిలు దా '్నెందుకింకా ఉంచారో అనిఎంచేది అతని కప్పు 

డప్పుడు తనిస్టం వచ్చినట్లు చెయ్యడానికి, ఈ తహాసీ్షా 

శాటంకం వమిటీ అని అతనికి విసుగు వోనీ తృణమో 

పణమో తినవర్య్యూ అంశ తినలేని డిక్కు_మాలిన పీనుగు 

ఉదో, గ అవడం వమిటి నా బొంద అని అతని వాదన 

ఊళ్ళో ఎవ లృెవళ్లొ తనమిోద ఎటీవనులు (వాస్తూన్నా 

రన్ననంగలి ఏవని మండిపడిపోయాడు వెంకన్న సంతులు, బబుంచా 

వెధవలకి ఎప్విథ మయిన _ పెర్మిట్లు యివ్యసాడడని నిశ్చ 

యించాోడు ఎదరపచ్చ ఓర్వలేని లోకం అని కంటగించు 

కొన్నాడు యధా సాధ్యం దీపం ఉ డగానే యిల్లు చక్క- పెట్టుకో 

వాలని జూ(గత్తావడ్ ఈ మధ్య గడించిన మరాడు వేలలో నూ 

ఒకటి నాదికాదని పెవాళ్ళకి పంచి మళ్ళా తాపీబడ్డాకు 

మళ్ళా వీ గాలివానో వచ్చేడా కా ఫరవాలేదు 
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ఆనలీ ఇంటర్వూ ్ యూలన్నీ ద రగా జరిగిన వేనా అన్న 

సందేవాం నాస చాలాసార్లు కలిగి ది అయితేనే. రోజూ 
వదో ఓ పకికలో ఎవరో ఒకాయన ఓ ఇంటర్బ్య్యూగురించి 

తెగబరుకుతున్నాడం#ు మరెలాగ నమ్మక పోవడం ఇంతకీ 

ఇంటర్వ్య్యూూల ౯ పతికలునిం పే కళకూడా ఇప్పటిరోజల్లో 

తగవ్రాంం వహీస్తూన్న ప్పుడు నాలాటే అగ స్త్వ(భాత రచయి 

తకి నిదపట్టడం ఎలాగ? ఎవరినో ఒకగ్ని ఇంటర్యూ యివ్మని 

(బతిమాలో బహువూాలొ అధవా రిక మెంచేప౯ా చేయిం 

చుకొని నంపాదించో, ఆఖరికి నత్వా గహంచేసైనా 7ల్పు కోక 

పొతే మడి (వాయడా.కి విషమా లేవున్నా ఊట నారు 

తాయా ఏవి? 

“గతాకుగతికోలోక అన్నారు అంతా యింట 

రూలు నంపాదింఎ పేకు తేచ్చుళొంటున్నారుగడా నాకేనా 

లేకపోవాలి అవే స. వబ్లుదల తాషతేయం, ఆంధుణ్ణ 

యిన నాకు నవహాజం అయిపోయాయి అందుఖోగ3 (వయ 

త్నించటం మొద ఎట్ట ఆకు నెులబిశౌ, ఒక యింటర్వ్వ్యూస్ర 

ఆయినా వ ఒక్క ఫఘ రానావ్య క్రి దగ్గరా సంపాడి చలేకపోయి 
నంత దురదృసష్టంకూడా నన్నంతగా దుఃఖ పెట్టలేదు పాతిక 
సంవత్సరా లాయి (పయత్ని స్తూ ఘా రాష్ట్రం మా జన 

వాక్కయ్యా మాది న్య్వయంపోవకమయాా అని గోలపెట్టి, 
గను ఎత్తితే ఎద్ధి చింది ఆంధు రాష్ట్రం వారిలో నేనొక 
గదా! యూీూవాటి యింటర్వూ దొరక లేదని (పయత్నం 



44 ఈడొచ్చినపిల్య 

భంగం అయిండనీ (ప్రయాస మిగిలిందనీ వ్యయం తెగిలిందనీ 
బేరీజువేసి కాచు టానా? అన భవ 

ఓడ వతా నాకు యి-టర్వ్యూ, మహద్భాగ్యం 

దొగ౪ఇ్య సోనటూానికి య. అనికూడా యామిగూ 

కరీ లొ కునుకతూ ఉ_ బోధవృళ్ష (వ బుద్ధిడికమర్లే, 

బిజాస సమాధానంకూడా “_ుంచేయి జా కి వెంత 

డాబుసం ఉ డాలనిన్నీ ఉన్నది లేనిది కర్పి ఎ కవిక్నెం చెప్ప 
"రో ౪ ంతజాలపసెస్ని యఆఅుంటరూ 
చి వ ఏ 
తదషగుండామనే ఉఒలాటం ల పాకి వొర 

సేం 

యిచ్చి 

(ర్ 

నా 

ee 

కాంనిన్ని ఈ డృ క్రేం యిం_క్య్యూశ్టి యిస్తే వనం ఢన్ఫులమై, 

సఫ_ంమై మన -౦ళం దక ఫూన్చేపాం దశాపశ్త 

పొం తెరిస్తుండని శలచేవిధంగా రచయిత వ, కవ్వం (వస్సుటిత 
వువాంసిస్మ్ట్ యింకా యిన్ని మరిన్నీ ఎకులు ఉపాయాలు 

జఊహాల్కు జో యారినట్లు జా ఊి_రెఎ్కెరి చేస విడిచి 

పెట్టాయి ఏవం విధసణగణ్న త వది నారో లేకపోవడం నా 

దరిద్రం అసు 

మొట్ట మొదట నేను యిటరూ NY [ప్రయత్నించిన 

వ్యక్తి తారాషథంలో కులుకు హా షట జ్లేహైచం తారల కో 
తరచుగా ల చేసూన్నవారిలొ ఉన్న చాక చక్యం 

ఏమిటో, అనలా బుక్ని  వవుటొ చేను చదుషకొలేదు 

(వారబ్ద3 నా యిం౬టరూ ౧ బెడంకొట్టి, యివతలున్న వా 

ఇవరంరుంచే యింటివ ఖంప క్సేను అయితేనేం అ_దరూ 

ఆతారలకో యింఓర్య్యూూలు చేస్త నేను ప్రురుషణ్ణాయి, థ్కు 
కాయి, అంచులో లం ధుణ్ణ్లయి, ఆడారి నెధవ యింటర్నూ్యూ 
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చేస్తానా?! అని ఓ తారడికొనం ఆ చశుర్నాడే బయ శ్రేరె వా 
డింటిచుట్ట్లూ మూమిసార్డు వా- ధియేటకుకి వకునా పు 
వా డొచ్చే [తోవలో పదిపార్దు (వదణణించి ఆ ఆసామాచేత 
ేఅనమయంి అనిఎఎచుకో _ ఆమా(తమైనా మా టాడగలిగ్లే 

ననే వీజయగర్వం కో యింకీకికి వచ్చేసేను 

అక్క_డిక ది (నదమాధా్యయ- ఈతూ ఓ రాజకీయ 

చేత్తకో ములాకత్తుచెద్దామనే ముచ్చట కలిగి బయచ్లేంతే 
అయిన వాళ్ళం తా అఫ్టీసుల్లో ఆ డటం = కాని వాళ్ళంతా 

కాకావానంలో ఉండట వల్ల 3ెగిన వ్యకి ఎవరా అనే (పశ్న 
చాలా వికాకుపెట్టిది ఎటొచ్చీ మావూళ్ళో ఉన్న “ఎమ్మెల్లై 
గారు మారం త బడిగా ఉన్నారుగడా అసి యింటర్వ్భ్య్యూ 

(వసాదించ * ణందని (వారిస్తూ అరం కోసహో పోజర మనరికి 

దాని కర్టురాలిన వే7వికేమం అప్పుడే ఆయనతో ఆయన 
చా-మరిం  సిమెబు బ్రాగమారెట్లుదారు అర్హంటుగో 
మా టాడా౭ ని ౨ రెమునారంటి వ్చినట్టు వచ్చి అ ఎంటా తీసా 

వొదిపోధు అద్భశృంచ్రేసేడా ఆయన లోవల వం వంతం 

శీడోగాని యీయనికీ మతి చలించి మరిప్పట్లో మూటాడ్డానికి 
తీక లేదండీ అని బం(దోతు మఖా నా కబుర ఎంచినందు 
వల్ల అక్కడ కా అభ్య ుర శుభమస్తు అనసిుంచుకొొం౦ది 

బోనీ మా తాతగారి ఊల్థో ఉన్న అవధానిగారు కవి, 
పండిరేడూ పదికాలాలు మాచినవాడూ తల చెరినన వాడు 
గదా ఆనున$ో యి-టరూూ చెయ్యకూడదా అసి థంకా 

సమాధానాలు చేసు" టూ ఓనాడు బయ బై లేశరికి మధ్యే 
మార్లంలో ఉన్న కశెక్షరగారి బంగళా నా దృష్పిని ఆకర్పెంచి 
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అపయత్నంగా నన్నా (పక్కకీక్సిగెళ్ళి డి చే వెళ్ళేసరికి 

కలెక్షక గారు ఊళ్ళోలేరన్న సంగతి తెలియగానే “పోనీ! 

ఆయన నతీవ”ా” అన్న (పశ్న అనుకోకుండా నోటివెంట 

వెడలి అశడింకా (బ్రహ్మచారి అని తెలిసేరరికి నిలు వెల్లా 

చెమర్చినట్టయి దిన్సబోయి వె క్కి. మళ్ళపలసివచ్చింది 

ఒక్క యింటర్వ్య్యూూకొనం నేనిన్ని పాట్లు వడుతూవుంజే 

ఇటున్ననూర్యు డబు తిరిగేనరికి యింటర్వ్యూూ నంపాదించి 

నంపా దకులని ఉ్కి-రిబిక్కిరిచేస్తున్న నాపాటు రచయిత లెంత 

ఫుణన్టం పండంచుకొన్నారో! వం నోములు నోచేకో! 
ఆవేశ అరుగుమిోద కూర్చూం కు ఆఅల్బ కనిబంచిండి 

ఆది చిన్నప్పుడు మావూరి గామిబేవత పండుగలో 

వీవాలేఎచేసే భరతనాట్యం వర్లనాళీతం = అనలు చెసె గా(త్రం 

అనుభ వైక వేదృం _ ఊడుప్రు_ప్పుడు ఊగుోనం అది (పారం 

భీంచిన వాట = ఉడుకేెశే రక్తం అంటూవుం కు ఉడికించి, 

ఊగించి “ఊ'! కానీ!! * అనిపించి తీపకుంది - ఆ వయస్సు 

రోవున్న మౌావ్లూరి నాయి రాళ్ళందరికీ అది నాయకి = కూలీ 

లలో అది మే(స్రైని = అదో పార్తీకి అధి కారిణి _ ఛే ! 

ఈమెకో యింటర్య్యూూ ఎందుకు చెయ్యకూడదూ ! అనిపిం 

చింది ౫ ఆడుతుంది పాడుతుంది - అభినయిస్తుంది మ కాబట్టి 

యిది యూ తార౭లేకేమి తీంపోదు - పారి నడీఎస్తు౨ది కాబట్టి 

రాచకీయాల్లోకూడా పాత్ర నిర్వహిన్తూందన్నవమా కే కదూ ' 
ఇంకా చెప్పాలంకేు యామధ్య మావారి కరణం మునసఎయిం 

అనో్యన్యకలహాంలో ఇటు మునసబుకి చెల్లెలె అటు కరణాన్ని 

లోకువచేసుకొని ఈ యిద్దరికీ రాజీకుదిర్చిన కాయ బారి గాబట్ట 
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(నయ్ = 

పాత _ మరి యీపాటి గడ్డమిోద లేదన్నమాట ధృవం కాబట్టి_ 
ఈమె ఫో యింటర్వ్య్యూస కాలా ఎన్నికై నచే అని నాకు తట్టింది= 

యింతకిమించిన రాజకీయ వే త్త _ కాదు- రాచకీయాలో శ్ర 

పాపం పిలవగానే దగ్గర నావచ్చింది అబ్బ-*ఇంటర్వ్బ్య్యూకి 

శీప్పు మీాయింటికి పసాను నీకెప్పుడు తీకబగిగావుంటు-దో 

చెప్పగలవా? అంజే నామాట అరంకాలేదు సరిగదా అనా 
రంకూడా అయినట్టయి “వా! ఊకో బుగచా ' అంటూ 
వెళ్ళి పోబోయిం౦ది _ అయో (పారబ్దమా ' అబ్బ కూడా 
యింటర్వ్యూూ దొరకదా!'! అని మళ్ళా (బతిమాలి ఎలిచి 
“అప్పీ సీకేమిటి అలవాటూ చెప్పుతా వే '* అన్నాను “వటి 
బుగతా ! వటి ఎచ్చె క్రెంచేటయ్యాా "” అంది నిజమే! అని 
పించింది నాక్షన్నూ “లేదు చెబుదూ” అన్నాను ోనాశకెటల 
వోటుంది! కొంచెం అడ్డవాసొక్క జీ సిన్న ప్పటినుంచి వున్న అల 
వోటు” అంది “వోని పీశెందులో ఎక్కువ నరదా ఆ త్ప్చావాఎ 

వుంటాయో చెబుదూ” అన్నాను నందిఖృన్నానికి నంబరం 
చేశే నానాచేముణ్జాత్రాలంకే నాకు సాలా నరదావాబూ' మరి 
గంతే, తోలుబొమ్మలోళ్ళంకే నానుపడి సచ్చివో తాను'అంది 

మా నంథధాపషణ మరిచిపోతా నేమోనని వెనం వారిగా 
(నాసుకొందామని మొడలుపెశ్లేనరికి అప్పికి ఏదో అనుమానం 
భయంకూడా కలిగినట్టున్నాయి “ఏటీ బుగతీయ్యీ లేదో 
తాగనట్టున్నాడు? శీల! క వెంకమ్మా ! బుగత రాల్ని వీట వే! 
ఇతగాడోలకం వటో వంబజాగునేష” అం శేకవేసేనంకి ఆ కేక 
వానుముంత బొబ్బలా వినపడి మా అరాంగి అమాంతంగా 
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వంటింట్లోంచి వాకిబ్లోం ఒకే కుబ్పగంతుగో  అవకరింవి 
నావాలకం ఎగాదిగా పరషంచి కనాకెంబేము మురో అవ్నా 

నామాట వీవిఎ.చమునోకు-డా వావెళలో కాగళతొాలు స్వ్యొచేం 

చేసుకొని ఒఅలవంతాన అబ్బనహాయ 5ోవహాో సన్ను కుదించి 

కుదిల్సి కూం వేస అపగుమోద సోడ చెక వేంంది 

ఇక్కడనే ఈ యింటర్య్యూ పలా భగ్న మెపోబినా 

ఆ మాతం కటాయి.౦చి చే వేఎవ (వశ్న్చ్య _ి సమౌ థానం 

యిచ్చిన మా అబ్బమోాది కృరజ్ఞ౩ో యిది (పకటించక తీర 

దనే సడ్వావన ” నావా ఎ కలవ గుగుంే “అబ్బి అశే 

శు (వాసన కె మూ అరాంగి అనుమవూనఎడి ఇచేదో పేమ 

ఎచి గాబోలనుొన నంగుకికోటి చెబు నాపరువు కాసా 

పటాపంచలు. వేసేం పన పాతి వత చాబకుందామనం కలెంచే 

భంకి ఆ (పజు్నే వొంచీహాడా పిరమి-చేను 

అయే లువ్నకకి దరూ వదెేవ్వాదయంో యిం 

టర వాంధథ తాం వాతెం ఎమ-డి!' ఆ గుహాద్భాగగ్టం 

ఎవర" 11 



శ 
స్ట ప 

అంటూ, ౮ం౦దు కడ పి బృశాడు- 

“చరాడు రామన్న బాబూ, 9 ట్నో ఎల్లక పొద్దులు 
నిండాయి దండంత బలగంవున్న కొంపాయె మారాజులు 

మోరు నూడకవోలే మేం బతకడం ఎూసెవ్వు త డీ! 
ఒక్క జ_ రోజులు పొద్దాగినట్లయినా పువ్వుల్లో బెట్టి మ్ 

సొమ్ము మీ కిచ్చుకుంటాను అన్నాడు సన్యాణనాయుడు 

పాభేయంగా 

ఇలాటి మాటలు పొగోద్దుపొడిచింది మొడు మాటు 
వమణిగేదా కా ఎన్ని గొంతుకల్లోం చో వీంటూఉండటం రామన్న 

సపావుకారుకి పరిపాటి అతని చెవులు ఏటి కలవాటువడి 
పోయాయి ఇలాట ఏడ ప్పలు విని విని విని ఆతని ఇండె మరీ 
రాయిగా మారిపోయింది 

“వమా్మటలు సన్నాసులూ యివి చూడు నంసారం 

అంటూ ఉన్నాక కష్టం బుఖం, కరర్ఫూ కరామత్తూ లేని 
(బతుకుంటుందా. కాక ఇన్నాళ్ళు నిన్ని బృందిపెట్టి అడిగేనా ? 
ఇప్పుడు మాకూ కొంచెం రొక్కటంగా ఉండబ కై ఇంతగా 
అడగ వల్పపచ్చిందోఅన్నా డు రామ్మా ఆతేడిలాటినందర్భాల్లో 
మాట్లాడటం చక్క్యగా నేర్చుకున్న వ్య హృదయంలో 

లోటుపడిన కరుణ మాటల్లో పాడ బెట్టుకోవటం అతడికి 
బతా/ర్లితేవుయిన త్రి 

“కాదుబాబ్యూూ మా రలా నిలేస్తే వటి సెచ్పేది 
చూజూత్తు సంపెత్తారా ? అమాంతంగా కొంప నశ్లేట్లో 
దింపేయడం థర్శ్మమౌా మారాజా ! తరతరాలాయ మో 
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సొమ్ము దిన్నోళ్ళు న్. యీానాటోళ్ళనూూ 1 వొక్కటం ఇ 

వొక్క- సెలాగండి మో రుణం దీరుతాను” అన్నాడు 

నన్యాణ వళ్ళొను 

అనలు అతడు క్రారీడన్న మొ కే త్ర ముపె పృెరమూపాయీలు 

వడ్డీఎవోటి మానూళ్ళ టీ కర కాసులతోటి పాపం పెరిగి 

నట్టు పెరిగిపోయి అది నూటయాణి కిందికి లెక లేలిందిప్పుకు 

అద తక్షణం యివ్వకవోతే మొన్న కొన్న కోడు జత యేలం 

వేయిసానని పాొవ్రుకాౌరు కాగడా రంపు డిక్సీ అయి సిద్దంగా ఉన్న బాకీ 

అది 

“వల్ల కాదు నన్నాసి మరి వెళ్లు కః పాయం తానికి 

జతపెకేవా * సంతేవమే లేకపోతే వారంరోజులలో జప్తు 
అం మరీ నా బాకీ రాబట్టుకుంటాను” అని అంటూ 

యింట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు రానున్న నిజానికి, అతసికిప్పుడు 

సొమ్ము అవసరంగాని, సన్నాసి యివ్వ లేడ నే బెుంగగానీ కాదు 

కారణం ఈ పట్టడలకి ఈ నంవత్సంం పండిన వేరుశనగ 

కాయలు బేరం సనాణునాయుడు వరొకళ్ళ ఇచ్చేడు అద్ 

కొపం కుంచ దగ్గర ఒక అశాకి కక్యూ. రివడి ఈ సాలుపంట 
రెడో పావుగారి కివ్వడం వం పోగ-ాలమా ! తను అడిగిన 
ధరకి నపమయినా యిచ్చీయవలసిం బే నరుకు అలా కొని 

నాడు మరి చేచీలే ! అందుకే ఈ డిక్రీ సిద్ధమయింది 

గంపెడు నిరాశతోటి, వు క్లైడు ss దిగులుశోటీ, 

వంచిన తెల ఎ తేకుండా "నేరుగా వచ్చి నట్టి ట్లో నడుము 

లటక్కు-మని కూలబడ్డాడు సన్యాసినాయుడు కళ్ళు చీశట్ల 



అంటూ 'రెండుకో డెల్నీ ఏప్పేశాడు- ర్ 

గమ్మినట్ల ముంది దిక్కుషశోచని మ చతికిబడ్ద వాడు 
అలాగే ఉండిపోయాడు గంటా గంటన్నర సేప్ర 

చెనక్మా-య అమ్మిన సొమ్ము చిల్లర బాకీలకి మదుప్ప 

లకి తెచ్చిన మొత్తానికి సరిపోయింది ఇంట్లో సురశానీశలేదు 
బు పురుజెలా వెళుతుంది భగవంతుడా అన ఏడుస్తూన్న 

నాయుడికి ఈ అనుకోని ఆఎద అశికమ్మ మొక్కు లా 
కనిుంచింది 

నిరుడీ రోజులల్లో నాన అవస్థలుపడి కొన్నాడు కొల 

జత రామలక్షుణురా ర డూ వాకట్లోడ శు ఎుతో నిండుగా 

ఉండేది చిల్లంగి దిక్కుమాలిన కళ్ళు రామన్నవి వఏీటిమోచే 
పడొలా? ఈ నాయం తానికి శారీ తీర్చకపో శే నవొరం 

రోజుల్లో జవుపట్లాాక మానడు రానున్న ఎశౌచీ వ్ం 

దారి ఇపుడే వట్లోపడను ఎవళ్ళ కాళి పటుసంకే యీ 
ఆపద తీవుడుంది ఇఎతేనా ఈ నాటికో కోడాంకీ స బ్ఫుం 

= అని పరిపరివిధాం ఆలోచనంు పరిగిడుతున్నాు. అ 
బురగలో అశనికి ఆరోజు తిండి నయించ లేను డోర ల్లా తి 

గేకు ఎవరిని అప్పు అడగడమా అని ఎక్క-డికెళ్ళినా యితని 
కంకే ముందే వెళుతూ_ది ‘నాస్తి చేవ అతనిః వెరెత్తి 
నట్టయింది లేనివాళ్ళు నే లేదన్నారు బాగుంది ఉన్న 

వాళ్ళుగూడా చేదంటా చే తనా అనిబు౩చిడి ఛ్ పరవలతి లేని 

బతుకు ఎంబతుకు అసిఎంచింది ఈ అవస్థలుప్యాక న్న్మ బావే 

కీయింత మెరుగేమో అని తోచింది వెళ్ళిన వాడు వెళ్ళిన శ్లో 
దివాలుగా యిల్లుచేరాడు 

నరా 



ద్ ఖై ఈశొచ్చినవీల్త 

సాయరతం అయ్యన ౩ కబుకవవి ౧ది మవావుకారు 
శ్వ uu 

దగ్గర్నుంచి కనపడకుండా వోజాం అను. న సన్నాసి అను రా వ్ 

కోకుండా కనిబం విపోయూకు బురవంచుకొని కబురు తెచ్చిన 

మనిషీవో శే వె్ళేడు రామన్న దగ్శవానికి వే విధాల తన 
(లై వ న చె క్ పడి స్ట్ వసం డు ళ్ళావేళ్ళా _పార్ధించెడు కన్నీళ్ళు 

గూడా కార్చేడు కాని రామన్న మనస్సు కరిగించటం అతని 
తలమించిన పవయిపోయి౨డిె 

రామన్న పాన్హగౌకు మరీ ఉగుిడె వున్నాడు భలూ 
కప్పు వుగా విషము క్కూకు న్నాడు క్; వాన్నీ కి సన్యాసీ 

కన్నీళ్ళు అజాాహుతుూ మారివొతున్నాయి క | సన్యా 

నికి కాళ్లూచెతులు అ.దలేదు మాటిమాటిం శెలక్కాయల 
బేరం సంగతి చెప్బపొదుస్తూఉంకే మరీ బాధగా ఉంది మకో గ 
బృతికడ కూడా యిశడొప్పజేమో  అ.ఎ-చింది ఇప్పు 

డుద్దరిం చె చేవృడే తెడం గోచి ది 

బూ వ్ర కారు గుమ్మంలో వనిలేకవోయినా సార్చునవాళ్ళు 

అనేకుఎ అతని మాటలోమాట కలిం వెనవట ాడడం 

వాళ్ళ ఉదో్యగం పిలయి తే వళెరి పవి నా ళ్ళ ధర ర” కవ్రాల్టో 

వున్న పోవు కాంకచెరం యివ్వక గోడ. ఏ దర్నం అనేవా 

డొకడూ పోని ఆ కాయంమ్మున సొమ్మేశా వపట్లుొచ్చి 
ws నే 

ఇచ్చే రాదు” అవి ఇండొకడూ *_కడికి కాకీ ఉన్నప్పుడు 

యిం౦కోడి ఫొ వాాపారం వీమిటిన వరోడు తీస్తున్నారు 
పీరాలు నడివీఛౌకి తే నాలుక తేనా కొదవ 

యు 



అంటూ, రెండుకో జెల్నీ విప్పేశాడు ర్శ్రీ 

“దాడు నన్నాసీ యిలా రా అన్నాడు "వెంకన్న 

అకుగుదిపతూనూ వమో అని అసుంటా వెళ్ళాడతనికో 
సన్యాసి అతని కళ్ళల్లో ఆశాజ్యోతి వెలిగిండి 

“ఈపావుకారు మరార్థఎ ముండాకొొడుకోయ్ వినడు 
కీ కూతరురుమెళో ఎనక ఎన్వీ ఏదైనా ఉంకు అందాకా యిచ్చి 

కొంచెం ఉోమనోబ్బె లే“పోతే కొంవ వు.ంచెసాడు బారం 

రోజులో సీ ఎడ్లు గురి నీవికాా వదోచూడు ఇక్కడ ఎంత 
చీ లా ఏడ్చినా యింతే” అసి నంహాయిచ్చేడు విన్న 

వెంకల్న ఆ వూరి “రం డబ్బున్న వాడిమాట ఉోరం 
తా ఆడతారు వెంళ్నాకూడా మరి ఊళ్లోవాడే' కాక శమ 
యాసవుయాల్లో యి-ఎపమైాల నలపహాలు చె ఆపదలో 
అడ్డుపడి సు. స డబ్బులు చేసుకోడం అతడిః ప్ప త్తి ధర్మం 

నన్నా పటుకొ చ్చే పణమికి వెలకిట్టి అకు a ఉప 

కారం కలిగిలా తేగునుతీర్సి ఇటు హన సికీ సమయాన కి ఆడ్డు 

పడి నం ళో వ పెటి ఉధయ తా కొంచెం చేప్పకోడం అతనికి 

నచ్చిన పణ 

బావ దిగాని ఎంకన్నగొరూ ! ఎళ్ళ మెళ్ళో తుక్కు 
త్రీష్ష నేల అదో "ప్పద్దా దాని వ నువు గంగలో కలు లె తరువా త 

గ కేటి అఎ గొఠిగాడు నన్యాసి 

“ఓయ్ వె8మొఖవమా అుణా”ా అవునర నై వేద్య 
మోయ్ ఇది తంవాత ఎక్కడో ఎవడిబురో గొట్టి అప్పు 
తెసేయీ పద్దు విడిఎం చెయ్యలేక వోతానోయ్ పటిద్దూ 
నామాట విసి” అన్నాడు వెంకన్న 



ష్ట్ర ఈడొచ్చినఎ ఎ 
వ్ 

ఈ చికల్లూ ఆ జఇపాయమే పొంత చెలుపలా ఉంది 
అడుగులు శరాావోయినా మనప్పు ప పం విధాల వోతున్నా 
న్బాసి డాలు మొఖంపట్టక మానళలేకవోయాడనడు  అనువూా 

పోహా జ ఇతూూ నగం చచి శింబసీళ్ళూ గొంతురో 
విన్రర్యం వొలకుితూ కూతుర్ని యా ఆపద క్దుపడ 

వన బ్రితిమా లేడు. భగనంగడతని ప్రయత్నంలో కోడు 
వడ్డాడు ! యత్నం ఫలించి రె డున్నర తలాం నానుకోళ్ళు 
వెంకన్న చేతురో రౌశుకీ సిద్దము య్యేయి 

డో 

తీయిడి అందునా యా బె రూపాయిలరామన్న 
చెతిలో పో శాజీవేసి మిగతా సొమ్ము చెలనాడు యిచ్చే 
యడానికి నికృయం౦ జేశాడు వెంకన్న కరణం బ)రుకుజీవుడా 
అని యింఓకి వచ్చాడు సన్యా రదివ్నాలని రాకున్న కుగాని 
అడగా_ని సన్యా ౫కేగాని తోచకపోడి ఆశిగితే వ కెపవము 

వచ్చునో ! అనలు రాజీయే కదరడేమో !! 

తాకట్టు నగమిద మరో వభై న న్యానీకి తెలియకుం 
జానే వెంకన్న యింట్లోకి ఎగిరిపోయాయి నెలరోజుయా కళ్ళు 
ముఠా ౧ కళ్ళు తెకచే యింతలో యికే ఎగొపోయాయి భగవం 
తుడు ధర్మమాలఅని యావరష నన్యాసికూతురు సుఖంగా 
ప్రసవం ది పననపండులాటి పొడుకుని కనింది ఈ స-దగృంలో 
దై వమహాత్మ్య్యృంపల్ల పదిరూవాయల. నాయుడికి అప్పుగూడా 
పుట్టింది ఎురిటీ కక్చులకి నెల్లాళ్ళూ అయాయో లేదో అప్పుడే 
పీకమిాద నవారీ అయ్యాడు రామన్న పొపుకా్శు. మొదట 
కూ శై మరచిపోయాడు కూడానూ యీమధ్య పెరిగిన వడ్డి 



అంటూ, శెండుకోడుల్నీ విప్పే శాడ= రథ 

శన వనూలు చేసుఫొ చేదుకు జేటామోనిథో నహ జసు 

వారంటు పటుకువచ్చాాడు 
2 న 

వదోవ చ్చి ముందడగట౨, తమవాత వారంటు తేవటం, 

జరుగుతుందనుక్కు-న్నాడు గాని, సన్నాసి యింతదూారం జోహిం 

చలేకపో యేడు వెంే్న్న ఊళ్ళో లేడు వాకబుచే స్తే వారం 

రోజులు దాకా రాడని తెం౦సెండి ఈపట్లాలకీ నాయుడువల్లు 

భగ్గుమంది అతడు మరి నవాూంచలేక పోయాడు వడుపంతా 

కోపంలోకి పరివర్తన పొందింది ఈ బడ్డు మనవి కావని నినస్పృవా 

చేసుకున్నాడు వాకిట్లో నిల్చున్న పెద్దమనుష్ముల్ని (పక్కని 

మేస్తూన్న కోడెల జతని ఒక్కనారి చూసేడు ఈ అన్యాయా 

ఇిక్రి పతీ కారం చేయటం మానవాతీఠం అనుకున్న డు 

ఉన్నట్టుండి చటాలున కోణ దగ్గర కెళ్ళి కటుకొయ ల 

పలుప్రులు విల్బ “తీసి కెళ్ళవయ్యా | ను ప్వేబతుకు | ఎన్ని 

షొంతుకలు కొొసావో కొయ్యి | యని చేడా  బగవముంతుడుి 

అంటూ ఒక్క చరువు చరిచేడు కోజెలువీప్రమూద 

ఇంతవమందినీ చూన ఆ గొడ్డు రెండూ బెదిగిపోయాయి 

ఒక్కదదూగదూి ఓ కోడె రామన్ననీ మరోటి బేటామిోనుని 

మశ్ట్రేసి, అవతలకీ దా కేకౌయి 



నిజాని కిచేం అంత చెప్పుగోదగ్గ విశేవంావ విం 
గాని కాదనే సంగ= గా ఆంతర్యా-కీ సుస్సష్షమే అయిళేనేం 
₹ొప్పక తప్పదు మోకు పినక తప్పదు 

దీ౦వల్ల ఏమన్నా వుణ్యంగాని పుకుషార్గంగాని లభి 
స్తుందా? అని ఒవెళ (పవ్నించేవు అల్లాంట భావాలు అందరికీ 
నా వ్ 

ఆన్నింటలోమూా అచు ఏడా ఉంటాయి అనుకోవడంలో సే 

మొ వొరబాటని నావునవి అను యీ వ్యాఖ్యానం అంతా 

కూడా అలాటి వాం బాటుల్లో చే ఒక నమోానా “నికూడా 

అనేయడానకి సావాసిస్తున్నాను అస్తు 

వాలికేళ్ళాయ నేను, - నేనేమిటి _ మా యింటిల్లిపా 
న అ 3 డిని ఖద్దరు క్రేం కట్టించా 

అనలు ఎనలు పక్కా- ఖద్దరువాది కాం గ్గసువాది 

మా నాన్నగారు అకడ్నీపని మానవలసిందని పెరటా వాకిటా 
పోరుపెట్టి వెట్టి, విఎగి పగబటి, అయితే నేనూ ఇద్దశే కట్టి 
ఖే దులో కెళ్ళి మా(ప్రతిష్ట పటాపంచలు చేస్తానని కాంగొసులొ 

చేరిన వ్య క్రీ మాఅమ్మ 

అ నాన్నా యిద్దరు జై ల్లోశెళ్లి పోతూ ఆఉంకే 

ఒదినగారికి పెపనిలో నహాయంచేసన తన ఆడబడుచు గౌరవ 
పడవికి భంగం కలిగించుకోవటం సుతరామూ యిష్టం లేక, 
చెబ్బలాడి వెళ్ళిపోవచ్చిన అత్తగారింటికి క స్వాతంత్ర (పియు 



మా యింటి భోగట్లాలు గ్ 

లెన తల్పీడం[డుల కుమా రె గాబట్టి = స్వేచ్చ చంపుకో వెళ్ళ 
ర ౧ ఆన్ లు ళ్ళి 

డానికి మనన్క-రించక , కాంగెసు జెండాపట్టుకో పీధెక్కి-ంది 

మా చెలి 
భళా 

కీ! అంతా ఖద్దరు థారు లే అంతా కాంగ్రేసు 

వాదులే అందరికీ ఒకేఒక 1 స్పాశం(గ్రెం 

అతా, ఆడబొట అంత తప్పుొోవోయిన తరువాత, 

యింటికి తనేగదా అధికా ణి ఆగావం కాస్త నిల బెట్టు. 

క్ యిల్లు తి- కోనా డదూ నాభె"ర్య ససేపిరా ఎవరికి 

లెనదీ వంట వద్దీంబల అరవచాంరీ తనకేశా పట్టింది? తినూ 
కాం(గెను లొనె వేద-ది 

అక్కడికి మిగిలిన అనం వ్రతం చా ంం నళూ మా 

తమ్ముడే అవి ఆకోజుల ఆ న్పాత-(ర్మ విపాన నేటికి తీరం 
దనుకొన్నాను మొన్నటి అగష్తు పడి హీనో తేది గౌడు 

ఇ తమంది నా సంబ ధీంలు చేశచేవ చేసూన్న ప్పుడు 
నా గ ర్వాసికి అంతం అనెది ఉంటుందా ? చెప్పండి 'అయిసే 

నేను మాతం జైలు కళ్ళ లేదు కా ణండఉంది సుమండీ 

అంతా జై లు ఇళ్ళివోతే వినవా. ఆ _సిపాసులు కాపాడే 

వా భి వకు? అం తా పల్ల 5 ఎక్క-తే మాసే సేవాళ్లొ ! అదె నా 

ఉద్యోగం 7 

ఈ విధంగా వెప్వన నొాంపడాయ లా, చానొనుదాన 

పరంపరా రూపంలో చేసా కాము గోత్తీకుత్తే 
అయితే మా అందిరిలోనూ కాం౫సు పేరుమోద 

నిజానికి తాను బాగుపడి తోటివాళ్ళ ని బాగుచేసినవాడు 



వటి ఈడొచ్చిన ఎల్డ 

మా తమ్ము డేను ఉన్నమాట అనాలిగదూ ఇప్పూడిప్పుడు 

కాంగా,సు అధికారము తెకవెనకాకుతూన భాగోతాలు నందిని 

పాది పంవి నంద్ చే మీాసంతి)బ్బుతూన్న పెద్దవి కాలు, 

అన్నీ మావాడు నాజే “విపెటి సూక్సింది శిలాశాసనంచెసి, 
వ్డీ విఇెట్టన విధానాలు 

అవి చేశం కాషపడాలనే ఉధ్రేశ్ళంకో ఒక ఘరానా 
కాం7)ను కుటుంబంలో పుట్టిన వ్య క్తివ్సు నిర్మించబడిన వవటం 
వల్ల యిక్లైేయిశే ఆసేకు శీతాచం మధ్యమ్థులెన గాంధీవోపీ 
గాళ్ళందరెనీ వరించాయి వరించడమేమిటి ? నె క్రికి_ కూర్సు 

న్నాలి.-వీ డాగుులచ్చినా వదలను) 

వా స్తవానికి మావాడావిధంగా తన బుదిఎలం ఉప 

'యోగించబశే ఆ రోజుల్లో మే మిద్దరం ఇంటదగ్గర నిలచి 

యిన్ని మెతుకులు తినగలిళాం 

వర్హ౦లందరిక మావాడిమోద అభిమానమే వీడు 
వీకిటింగు ౩ చాలు వాళ్ళ జేశానకీ లోటుబేదు కొ నేవారి 

అవకాశానికీ లొటులేకు ఉభయితా) చేయిచావపిన మాకూ 
లోబు లేదు 

మొన్న పదిహేనో లేపి మా బుంటి. పాదిన్నీ 
వాంఫించిన నృ రాజ్యం-ాకాదు స్యాతం(త్యం౦ = వచ్చిందని 

అశిరమృంత గొంతుక ళో -జేడియో చెప్పేనరి$ నా ఆనందాసికి 

మేకలేద. ఆ మర్నాటినుంచి వడుస్తూన్న వడ్షువుకి అంతం 
లేదు 

ఈ స్వాతం తేక్ట నవయంలో నాబోటి ఏడ్చు మొఖాలికి 

ఆ-వులేదనే న గతి తెలిసికూడా వడవవలసివస్తూండి అయితే 
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ఆ కారణాలేమిటనే జిజ్ఞాన మిలో కొందరికి... అం కునాలా* 

లోలోప్త్కన కుళ్లి కుళ్ళ ఏడుస్తూన్న వ్యక్తులకి ఉంటుంద నే నమ్మకం 

నన్ను బాధిస్తూంది 

స్వ రాజ్యం రాగానే మానా గవర్నరో లేక అంత 

మరింతవాడో అబివోతాడనే ఆశ ముడటో మా మొఖాలు 
కొంచెం ముడుచుకొనే లా చేసింది నిజాికి హృదయవూర్య 

కంగా దేశానికి సీవచేసిం వ్య క్రి అతడేడదా! అతడు కామ 

సరికదా, అతడు మాట్లాడేభావ తెలుగు మూడే వ ఒక్క 

రికి ఆ పదవి (పాజృంచకపోయేసరికి మా ఏడుప్పుకి సబబున్న దా 
లేడా ? 

స్వరాజ్యం రాగానే, తవ మొగడు తన కాళ్ళదగ్దరికి 

వచ్చి, (బతిమాలి బహువాలి నాల్లుచీరలు రెండు జతల 
రవికల. ఓకొగిత్త గాజుల జ3 పట్ట-కొచ్చేస్తాడనే ఆశ మా 

చెల్లెలిది ఇంట్లో సం న్వాతం(త్యహాక్కు-ల. ఆడవాళ్ళ నే అనే 

నమ్మకం ఆ అశక దోహదం అది నృప్నేప జరక్క_వోవడం 

ఆమెని (కుంగదిసి-దం కే తప్పా! 

సంరాజ 6 శాగానే, ఏథంటబో యీ (వతీవాడు 

కాంగెసు టోపి నమన్య-రిస్తాడనీ కాం గెసువోరంకు గార 
పసాకనీ అథమం రైల్లో టిక్కట్లు అడగరనీ కాఫీ హోటల్లో 

స్వాతంత్యం ఆంతా ఉపయోగించి తృష్షీతీరా తినేసి తాగేసి 

తాగింబయెన వోనని జావాలమోద ఉజఊహలు దొర్తించి 

అప్పుడు తీరుద్దామనే ఆశే శో చేసిన అప్పుడు అప్పులు యిపుడు 

తీర్చ లేక బాధబడే మా తను ఇకిమాస్తే వడుపోస్తుండా | 

నవ్వొస్తుండా ! 
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అన్ని ౦ఓ కీ మించిన కాధేమం శే నిన్నటిదాకా రోజు 

వారీ బరికెళ్ళుతూన్న మా చిన్నవాడు యీవనాళ న్యతంతుడై 
పొయి, 'వె.ప్పరుమోద తెరగబడుతున్నా డని యిప్పుడే విన్న 

“వేడ వేడి ఖ రాష్టదుకి కళ్ళంట ముక్కలా కూడా నీళ్ళు కారక 

మాసొయా ? 

నళేనరి మా యు-టావిడ ? ఇఈవూరంచే అమె 
న్యతం(తేరాలయిండి ఇప్పుదు దీని ఒ” వ రెవా పప్న 

అన్నం తినమ్మా అవ వెబికే వాళు చెప్పినమోద కేగాని తాను 
అన్నం తిన్నాద చు అద థావడాన్నం ఆనే హౌడంగలోనే 

వస్తుందని అంత అన్యాశే ద్రాంకంశకె వస్తుపడుకోవడం ఉత్త ౮౮ 

అని ఆమె పదహారణాల ఎత్తు నమ్మకం 

ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ యి ట్లో కాఫీఇండలేదని లోపల 
నుంచీ శేక్రవేస్తే వోయి తేడ్రామనే కోమటి వెంకన్న యింటికి 

వెళ్ళి అడిగితె ఆతడంటాడుగడా ! “బాబుగారూ యింట్లో 
వాళ్లు కాఫీసండ తెమ్మంశే వాళ్ళమాటకు దాస లై మోకు 
యిల్లా బజారుకి బయ ల్ల డమేనా ధర్మం ' ఆందులో స్వతంత్ర 

ఛౌారతంళో ! నామాట విని టీ పట్టు కెళ్ళండని టీ వొట్లాం 
యివ్యబోయాడు అనలు కిటుకు ఆతేడి కొట్బుమాద ఆవేళ 

కాఫీ గుండలేదు 

నాకు యా న్వాతం(తెం ఎందుకొ చ్చిండా ఆనిఎంచిండి 



ర. 

ఈ ర్లీశాపతీ ౫ 
శ్చ (వభూ 3 

“మనవద్ద ఉన్న కుక్క-లన్నో ౯” 
శ్ మొత్తం పదిహేనుంటాయి (వా i 

“అయితే మన కందులో అవనరం ఎన్న ంటావు ౪” 
“చిత్తా ఇ చుమించు అన్నీ అనసంమే (పభూ 1 
an! అన్నీ ఎందుకోంయ్ *” 

౪ చిత్ర ఏమి శెలవు ” 

$ గ శాలెన్ను న్నాయి (1) 

ళ్ ఒక్క కే (వభూ 2 

అయ్యో! దివాణం అంత ఫీ-౦గా ఉండా ౫” 

“లేదు (వణా' (పభువువాకు కాకు కొన్నాక 
తు రాల అవసరం తేక గతించాయి ” 

“వేసి అవి సహజంగా గతించాయా ౪” 
66 చి తు 5 

క ఇంకా ఏమేమి జ తువులున్నాయి ?” 
“ రెండడవి పందు ఓ కణుసు ఉన్నాయి (వభూ! 

వాటినింకా ఎందుకు ఉంచావూ 2 

“చిత్తం వధించి వండించమని శెలవా? (పభూ!౫ 

“ఛా! మనం మాంనం మానేశాం తెలుసా!” 

“చిత్తం కారణం ఏమిటి (పభూ!” 

శకునం ఇపూడు అహింసా వాదులంి 
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“అవును కాసి చిన్న నం చేహూం (వభా జొ 

“ఏమిటది ల 

“మరి మనకి తుపాం ఎందుకూ ? అని” 
“ఎమి అది ఆయధంకదూ +” 

“అన్రను (వభూ ! అందాశే అడి మనకెందుకా? అని 
నంశయను 1!” 

“ఏమి ? నియంచడానికి, రతు.ంచుకో డానికిన్నీ * 

క ఎవరని పిచ శివ చడం” 

“వమి? మన మద్యాదాకి ఎదురు తిరిగి మనక అవ 

మానం కలిగించే వాళ్లైవళ్ళయినా శీయి౦ంచవమ్చు కదటరా[౫”|! 

చిత్తం కాని మన శశర్యాదా యిప్పుడు రహీంవ 
బడుతూండా అని నంశయిం 1!” 

“షమి 2 

జమోండారీ పోయాక ఇంకా మనక రాచమ ర్యాద 
లుంటాయా (పభూ 12) 

“జమిోంచారీకీ మర్యాదకి నంబ ధం వబు టోయ్ 1 

“చిత్తం 59 కీ శ్రీ) చేవగజవతి విశమాధిప మహో 
రాజ బహాద్దర్ అనే బికుదావళి లంగా నిల్చి ఉంటుందా 
(పభో” 

“నహినహిం అవన్నీ మరి ఉండవ్” 

“అయితే మరి మర్యాడదలేవి (వభూ ?” 
”వమో ! మనకీ మోసం తేదూ ౪ 
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“అకికూడా సగమేకడా (పభూ నిల్చింది” 

“డానికేం, పెంచేస్తా” 

“అయితే తుపాకీ ఉఆండాలంటారా ? (వభూ 

“అవశ్యం ఉండవలసించే '” 

“అయితే విలాసంగా వేటాడవచ్చునా ౪ 
ఎక్కడ వెటాడతాం?” 

“చిత్తం అదే తెలికుండా ఉంది ప్రభూ 

క చుట్టు(పక్క-ఒల అరణ్యం అంతా మనచే కదోయ్” 

అవును కాని మరి పభుత్వం తీసుకొంటూందిక దా? 

అందలో వేట చెయ్యనిస్తు చా (పభూ [92 

“వోనీ, మనం యింోనే విలాసానికి వెటాడుకుండాం' 

“వేఓని (పథభూ 1” 

“ఏమి ! ప దులున్నాయి అన్నావుకదూ !” 
“అవి రండేక డా (పభూ 1” 

“కణుడజు ఉందన్నా ను” 

“ది త్రం మొత్తం వమకాడనృ్రుతొయి గుర్యాన్ని శలుప్ప్రు 

Ce 
“ఆవళ్ళిం అదిమా[తం ఎందుకూ మనకి?” 

కుకకూలో ”” 

“ఛా అవి వేట కుపకరిసాయికదోయ్ ఇ 

'పిటిని వెటాడి వంచేసారు [పభూ ” 

“కరఠెకరుకి బహుగతీ పంపుదాం అతడు చాలా 

మర్వ్యదా చేస్తాడు స్ 



కశ ఈ వొ చి వఎ ల బి ర 

“చిత్తం ఓ సుక్క నిచే+డామా (నభూ” 

“ఆవును అదీ వంది ఆరొచనే తప్ప కుండా యిద్దాం” 

“రి మంకేం డంబుంది (వభూ” 

“వమా చన మర్యదా మవకి వాలదో య్ 

చతం చిన్న వ నవి” 
వాన 

వవిటది వేగంకాసీ” 

మనక తూటాలు లేవు (పభూ ౫” 

| 

“అవ్హటా లెసెన్సుకి ద ఖాస్తు పెట్టలేదు” 

ంచేత! ’ 

“వలినవారెన్నడు వేటాడలేడుకడా' అని” 

“ఛా! ఇప్పుడు దరఖాస్తు సెక్షి శే ' 
“ఇవ్వెేమో (పఘా (1 

“ఎం చేత” 

“జమోండారీ మర్మాదంకని యిచ్చి న తుపాకి లె సెస్సు 

జమిందారీ అస తరం ఎ దుకిసారు (ప్రభూ 

“అయి తే వం చేద్దాం మ 

“అవే (ప్రభూ ఆలోచి.భాలి” 

“తువాకె లేకవో తే మర్యాదా తే జే?” 

“విత్తం వమి చేయమని నెలను” 

“వభుత్వానికి (వాద్దాంో 

“ఏమని (వభూా!” 

“మాకు తుపాకి లైసెన్సు కావాలని” 
శ 
“కారణం” 
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భళి 99 
టోడాసికి 

“ఎక్కడో 00 

“మన ఇంట్లోనే” 

“ఓ రాక్రరి సే? 

SIRE 
“అదె సాధ్యమా (వయా! 

ఈవీ మనం రథుంచుకో బేమంటావా ?” 

“దీ బలంళో (పభూ!” 

తుపాకి!’ 

“దానిశేకడా లైసెన్సు ప)భా క 

“అయితే ఆలా (వాళ్టూం” 

క విముసి పఘా 

“మా జమిోందారీని మేం ఎఎతమాతిం వదలదలుచు 

ఫోలేదు కాబట్టి దాన్ని రవే.౦చుకునే నిమి త్తం (వభుత్వంవారు, 
మా మర్యాద గమనించి ముపైఎ తుపాకులకి లెసెన్సు అనుగ 
క అంచవలసిందని * 



Sr క 

“నశ్చృం స వాపూజ్యం అన్నారు బుషులు, అనరీ 
బుషుల.. చెప్పని దేమిటి అన్నీ వాళ్ళు తీరుబడిగా కూర్చోని 
అనే్శ్యనవే ! అయితే యీ నస్వానికి వంత (పాధాన్యత ఎంద. 

కిచ్చారూ అంక, అదో చిదంబర రహస్య మట ! అందులో 
ఎక్మో మవాత్ శక్తులు నిబిడికృశమె ఉన్నాయట ! డాన్ని 
ఊపాసిస్తే ఇహపరాల. కరతలామలశకాలేట ! 

నశే ' ఇప్పుడా సొద నాకక్క-_నైదుగాని, నజూతీయ 
మైన సిగరెట్టుకేకూడా అలాంటి నభాపూజ్నుత ఎందుకీవ్య 

కూడదూ * అని నా ఆవేదన, చూజూస్తూ అత్యు త్తమ మై, 
దశకంలో అధిక సంఖ్యాకుల ఆదరణ కి పాతమై., సర్యావస్థా 

సన్ని హిత మై, సర్వవ్యా ప్తమైన యో 'సిగరెట్టు”ని యిలా 

నికృృష్టంగా అగౌరవంగా, చూడటం అనెది ఈ యిరవై యో 
శతాబ్దంలో బొత్తిగా వెగరికతశే గొడ్డలి "పెట్టువంటిదని నా 
అభి పాయం 

అసలీ రోజుల్లో ఇవీ రోజుల్లూనెనా అంటే అనుకోండి _. 
గొరవం, (పతిష్ట పదవి నభాపూజ్యత వృగిరా వైరాలన్నీ 
'కావాలం కే కానలిస్పే యోగ్యతలు ఒకటి, చేశంలో అందరి 
తోటి ముఖ్యంగా మేం పెద్దవాళ్ళం అసి అనిపించుకొన్న 

నాళ్ళతో పరిచయం "రెండవది చేరు చెప్పేసరికి, అందరికీ 
వదో ఎక్కడో వ ప(తికలోనో అధవా శేడియోలోనో 
వీన్నట్టుండాలీ, మూడవది, చేశంలోఉన్న్న జనాభాలో అఫిక 

సంఖ్యాకుల ఆవఠరణాసిక్ పొ(త్రేత లభించాలి నాలొది ఎదో 
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ఓ (పముఖమైన పార్షీకి చెందిడండి, లేడా వెందిడండినట్టుగా 

నైనా కనీసం నటించి, ఆ పార్ట్ (వతిష్టకి త్యాగం చెయ్యాలి 

అయిదోది ఎలక పట్టు మోద కీడ (గలిగే వ్య క్థ్నో వ్యక్తు 

లనో ఆశ్రయించి వామేపా వారికి తోక మోస్తూ యా 
వళ్ళు నాడి కాదనే భావం నలుగురూ తెలుబుఖొనే లా (పద 

ర్భించాలి ఆరోద్కి నబబున్నా బేగబబున్నా సమయమైనా 

అనమయ మైనా కావలసినా అక్క_ శ్టేకపోయినా, నేనీ పొందూ 

(పొచీన న_స్కతికి పాటుపడుతున్నాననీ నా యావట్దీ ఏతం 

మౌోందవ సాంప్రదాయానికి ధారపోసారన్కీ శే నీ అపకవ్యంగా 

ఉన్న సంఘాన్ని అమాంతంగా మరావమిత్తు చేస్తానని, నేనీ 

స్పతేం్యత ఛారతావకి ఆకర్షక రాజకీయ భార్నెక సామాజిక 

వ్యవన్థల్లో ఫు శాదుంు వేసానని నోరూ నొప్పళకుంా ఎక్కడ 

బడితే అక్కడే _పీలాలి వవంగు* విశేషణ విశిష్టుడెన వ్ 

వ్య అయినా ననే, ఇళ్లు యిశ్రై మాస్తూ ఉండగానే, 

యిల్ల ంటుకొన్నప్పటి మంటల్లాగ, పై కెగబాకుతూ మహో 

నాయకుడై, మరలి అయి మహో రాజై కూ వుంటాడు 

అయితే, ఈ యోశ్యతలన్నీ అక్షురారా “సిగరెట్టు క 
జన్మతః సిద్ధిఎచి ఉన్నాయి అటువంటి ననుయంలో దాన్ని 

అలా తిరస్కరించి, చానిమాద ఓ నభో నిపేభప(తం 

అమలు జరిపించి, దానికో అన్బ ఎన్యతవంటి మహాోదో పాన్ని 

ఆపాదించి, దాని తలమోాద జజియాలాటి పన్ను బిగించి, 

దాన్ని సమూలం దగ్ధం చెయ్యడం అనే హృదయ విహీను 

'లైవవారి వని అని నా అభ్మిపాయం 
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నస్మానికి ఏ మడీపజారాలు (వాలిపదికరో అవే డినికి 

(పాతిపదెక ఎ, కాగా గౌగితం అనేది దింకి నాగక తాచిహ్నం 

అనికూడా గుండెమోద వెయ్యి వేసుకో ధిమా గ చెప్పొచ్చు 

"దేశంలో ఎందో దీన్ని అన్నాదిన్తావ కన దీని అధిక 
సంఖ్యాకుం ఆదరణ పార్ఫీబంం అన్నీ ఉన్నాయి!డా |! 

“ాంగ్రాసుగ భైమాద కూర్చో గొలుపు కత్తు కా సిగరెట్టు 

జులిగించే *అజాదుూవంటి (పమ ఖుడై గ“ వ్వ నిది ఆ[శయించి 

నప్పుడు. పెకెళ్తేవాడు తేడనే బెంగ ఉండనక్కశ్లేదు కడా | 
నిత్యాష్నీ హో శకానికి (వకినిధిగాఉ టూన్నందున మన ప 

నంస్కెబ్బతిని నిలబెట్లుతున్నా నిలజెటగలదని గాడా విన్న్సీి-చడా 

ఎకిశంచేవాం బేదుకదా ! ! డబ్బున్న వాడికో ఖరిదుకి డబ్బు లేవి 

నాలాటి అభాగ్యపు తెలగు రచయిత ఖరీవకి దొరుకుతూ 

అందర్నీ నంతృ ఇ యి పకచగల్గుతమూన్నందున "చేశంలో ఆక 

వృవస్థీకూడా అమూల్య మయిన సేవచేస్తు నాదని అనుకో 

పచ్చుగదా ! ఎప్పుడూ పొగాకుపారీ న్ చెందిఉండి, నాగక రెత్ర 

పెచ్చు పెరిగి చుట్టకార్చుడం అసభ్యత అవి అనుకొన్న 

నాళ్ళని తమ పతుఎనికి (తిప్పుకొ నేందుకుగానూ యక్కించిత్ 

వేషం మార్చి (వత్యక్షు మయి వారందరిచేత ఆమోదింపబడీ 

అస్యాదింపబడి, హరీ ర్భ యొక యి కోధి కాభిప్పద్ధికి వాటు 

బడ్డందున, దీవికి పార్షీ ప యయా కత ముకు 
కోవడానికి వేరే నప సొత్త్యుం, అక్కరలేదగచా !! 

అస్తు 
ఇన్ని గుణాలన్న ప్పుగు దీనికి నభాపూజ్యత ఎందుకుండ 

శాదో చెప్పండి అయితే అక్కడక్కడ సభాధ్యక్షులు 
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(కాంగ)నులోలాగ్న నభికులు కొంచెం కొంచెం దీనికి నభా 
నమా రాధనలో ఆపాటి గోరవం ఇస్తున్నారనుక-౦డి కాసి 

బర్లో పారం చెక్చే మేషరు, చదువుకొనే విద్యార్థి గుల్లో 
దీపం పెక అర్బకుకు అరాధించే భ కుడ కూడా వ్ష్న్నీ యభధా 

వకాళంగా గౌరవించడం అనేది వచ్చిననాకగాని దేశం బాగు 

పడచేమో అ. నా భయం 

దీని కొక్క- శే మార్ల అమాంతంగా లేపు శానన 

సభలో ఎగశెట్టుమొడ అన ృశ్యేతే నిశేధం, వగైరాలన్నీ 

శోలగించఒడాయని అట్లవి శాసన రూవంగా దో)హోలనీ 

శిళ్లూర్హాంనీ ఓ చట్టంచేం పాశేస్తే అప్పుడు మన దేశాన్ని 
ఇ్రంశేగా జడ్డం౩ ది మన్ని ఎదుకు తెచ్చి నాగరిక్ త వ్యాపేం 

వజేం మవ న నిని గా వాడిన ఎగ రెట్లుపల్ల హన బుణ 

విముక్తుల మవ్రు_ ౦ అలావేసే వారికే శేవు ఓటువేద్దాం 
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అప్పన్న కానాడల్లా నిద్ధపటలేదు కవ్వీంవి పండించిన 
కరి వెజు గింజల్లోనూ కరణం చెృెన మాటలు చరాసెై క్ 

ఎవ్వడైనా యింట్లో వంచేటు కనపడలేదు తనూ పదింది 
పిలు యూ ఇేటిశేడలా మలమలవమౌాడివోవఓం తలచు 

కంకే గుండె (సుంగివోతూండి ఏదొ పది పదిహేను గరశేలు 
పండి చె వూరినుచి నాలుగు ఒళ్ళు అంబారీవచ్చి యిట్లా 

నిరుటిసరుకు నిలవవ్ర్న రామినాయుడంటివాళు పందుమో 

వుకెడో సర్కారు 9చ్చేరంళే తనెట్లా ఇవ్యగలడు ఇరవె గరి 
శెల ధాన్టం ఇ ట్లొ నింప్రకున్న నాయుడు దగ్గరా వది పుళ్లు 

వనూలుచేసి, గకెశకెడు గింజలు రాల్చిన తేనదగ్గరా పదిపుస్తే 
వసూలు చేస తీరతాననటం కరణాని కేం ధర్మం ( త 

(పజల ఉసువోసుకోవటం ఏళ్ళ కేమి జయమోా!! 

“అపవ్పన్నా, అప్పన్నా అంటూ వినిఎంచింది వదో 
బొంగురుగాంతుక ఏధిలోనుంచి 

దిగాలుగా శాబోయ్ సంవత్సేశా న్నెట్లా గడపటం 

యిప్న టీ అవస్థ నెలా తరించడం అని ఆలోచసలమోద ఆలో 

చనలు సాగిస్తూ కక్క మ_చంబూద (గుంగివోయి కూర్చున్న 

అప్పన్న యీ శేకవిని గురింత (కుంగిపోయాడు ఈ కేక అత 
జక చిరపరిచితమెని దె ఏటా యిబే మామూలు గింజలింటి 

కొచ్చేయి అనేసరికి వీధిలో ేవిణీవేసి పింసూనుంటాడు పావు 
కారు సన్యాసయ్యి తేన జాకీ వనూలు వేనుకునేందుకు గాను 
కాబూలీవాడిని మించిపోయి అవతరిస్తా డా రోజున 
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“అప్పన్నా, అప్పన్నా” యీ సారి గొంతుక మరింత 

గట్టిగా దీర్టంగా కూడా వినవచ్చింది అప్పన్న మరి నిలవలేక 

పోయాడు ఎదురుగుండా వెళ్ళి మాట్లాడడానికి శ క్తికూడా 

బాలలేదు ఈ అపాయం తప్పే ఉపాయంకూడా అతడికి నోచ 

లేదు కూూప్చున్నవ్య క్తి లేచి నిలబడాడు, వంచంకోటిదగ్గర 

విల్యవ్రుంచిన, చుట్టపీ తీసి చేతిశోపట్టుకోని, ప్పి పయిమిాదట 

సవ శ గుమ్ముంవై ఫు మొఖం (తిప్పేడు కాళ్లు రాబేదు 

| కత్రప్పన్నా ' వకువళ్ళూ పలక శేటి ! ఇంట్లో ఉన్నట్లా | 

చచ్చినట్లా 1” గోం| డించాడు నవ్య్రానయ్య ఇల్లంతా (పతిధ 

నించింది అవే శబ్దాలు నిదలో వున్నవాడు వులిక్కిపడి లేచి 

నట్టు లేచి చొ:-వచ్చాడు అప్పన్న పెధిలో నిల్చున్న షాను 

కాకు సమోూవానికి 

కప్ప 1 అవ్పన్నా బూ కదునుకి అబ్బవ డం కాకుండా 

మో గుమ్మాలదగ్గర గంటలకొద్ది మా కీ ఎలువుజీతా లేటోంప్ 
గింజలు నీ యింట్లోకి నాల్డుకోజులాయ పచ్చాయికడా యీ 

పాటికి కొలిచి పంఎస్పే మే మలా వస్తామా విూయింటెచుట్టూూ 

తిరుగుతూ కళార్చుం శే మా కవతల పనులేమవుతాయో కొంచే 

మైనా జ్ఞానం ఉండొద్దూ” అసి అతి దీర్హంగా తన కష్టసుఖాలు 

కూడా కలిపి వ ర్లించడం మొద లెట్టాడు సెట్టి 

అసలునంగతి పొావుగారికి అప్పన్న అయిదు రూసా 
యాలు బాకి ఆ హాకీ పడి క్రింద వటా: మూడుప్పట్లు కొలు 

స్తున్నా ఇంకా వడి మిగులున్నాదసి, అది అనసంలో. కలుపు 

తున్నానని ఈ రితిగా గడువులు పెంచి తనకి అవ్బన్న యావ 
జ్జీవిత ఆర్థిక ఒడంబడిక ఒళటి సృష్టించాడు పొవుకారు ఆతని 
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అతి వాక చక్యంవబ్ల ఆ లెక్క "నేక్చ్ఫువల్న అయిదు రూపా 

యీోల 9“ (పారంఖించిన ఆ బాక్ నేటికి ఎన భెఅయిదు రూపా 

యీిలని బే౨ంది వశుటో వడి క్రింద జమక శై గింజ ఎ పుక్లైడో 

వందుమో పెకుగతూన్న ప్పటిక్కె ఈ అనలు వృద్దు ఎ ఎందుకిలా 

పెరుగుతున్నాయో అప్పన్న కీ జన్మలో బోధపడని రహాస్యం 
అదేమో తెలుసుకుందామని జిజ్రానకూడా అతడికి కేదు 

డద సంవత్సరం వడ్డి క్రింద పదిహేను పుట్టు శానా 

లోయ్ * అన్నాడు షావుకారు “పదిపే నా *ి అన్నాడు 

అవ్బన్న నిలువునా (క్షుంగిపోతూకూ సెట్టి! కరణం ఓపక్క 
నుంచీ పదిప్పటు స ర్కారకివ్యాలని పీ సున్నా డు నన 

చాధిసే మలెలాగ చె పడీ ? కీ అయిదు వట టైక్ళె కొంచె 

కొంచెం కటాచ్చిస్తే జేరు చెప్పుగొని ఎల్ల లింత న 

(తాగుతారు ” అన్నాడు అప్పన్న 

కావలసినంతా గలభా జరగేక లాభగప్లూం జేరీజాలు 

"వేసినాక్క పదిమందీ పోగయి సలహోలిచ్చిన వెనుక ఎలాగో 

సెట్టి రాజీకిదిగి పదిప్పట్లు కొలిబంచికొని మిగిలిన అయిదు 
పుట్టకి ధరకట్టి అనలులో చేర్పించి (కొ త్తనోబు (వాయించుళొని 
యింటి మొఖం పట్టాడు 

“యో పది యిలా పోయాయి కరణంగారి వదిపుట్టు 
తీసుకొన్నాడో, మిగిలిన పదిపుట్లు బాకి మంగలి, వడంగి 

వాళ్ళ జీతాలికిచ్చేస్తే యి ట్లో యీసాలకి సాలూ పస్తులు 

పడి చావవలసించేనా భగవంతుడా ! వది దారి? ఎవరూరు 

కుంటారు ? అని కళ్ళంట నీళ్లు నింపుకొంటూూ; పుక్షైడు దిగు 
లుతో మళ్ళి కుక్కి మంచంమిాద కాలబడ్డాడు అప్పన్న 
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ఆ మర్నాడు డఆంంతా హాడావుడిగానే ఉంది ఊళ్ళోకి 

(పొక్యూూదుమెంటు అధికార్హూ, వచ్చారనే వార్త యి క్తుయి కు 

చావుకబుకులా డకోోర్రల్లా వాషబంవిండి కరణంోొరి అరుగు 

మాద జరుగుతూన్న తతంగానికి అంచు 3ేదు కరణంగారి అను 

యాయులు ఆడుతూన్న తెరవెనక భానో తానికి మరుగు లేదూ! 
ధాన్యం కొలిపి౦ంచుకొం౦డామని వచ్చిన అధికా ర్ల దృష్టి గింజల 

మోదకం కు గింగురుధ్యనులు ని వినిబంచ నాణింయౌాపక్రి (పసరిస్తు 

న్నాయి ఎక్కువగా వచ్చినవారంతా జేయుం ఎక్కువగా 

కుట్టించినవానే | 

పది పదిహేను గరిసెలు పండిన మోతుబరి నాయిళ్ళు 

ఏవం... పదో పాడికో ముకు చెల్లీ ఎంబి పునుమోాొ 

పుమైడో సర్యారిక కళ్ళు తుడుఖ్రజేం కరశానికొ కాగితం 
పాచేన వాళ్ళ దగ్గరాని, న్ ళ్ళ వాళ్ళ దగ్గిర గాని గింజ అనేది 

మరి లేదనిఎం చేసు కున్నారు 

బసాలకి బన్తాలు బాకీల (కీంద, వడ్తిం క్రింద జే రాల క్రింద 

కహ నిల చ్చే” బన పావ్రుకారు సన్యానయ్మ ఏఖె రూపా 

యాలు నాది చనం. తిండికి లేని బోడి సన్నాసి 

(కింద గవర్న మెంటు లెక్కల్లో నమోదు. అయిపోయాడు 

వచ్చిన అధికాస్తు కాఫీ టి.ను బాగా ఆరగించి జేబులు 

నింపుకున్న ప్పటికీ, లోకానికి చూశీందుకొ గరిసెడైనా ఆ 
వూరినుంచి పట్టుకెళ్ళాలనే పట్టుదల పట్టడం చిన్నరై తుల ప్సీక్ట 

మిదకి వచ్చింది 

కరణంగారు, దండాసి వెంకడు మరో నలుగుకురై తులు, 

అయిదుగురు ఆఫీనర్షు అంతా దండయా(తకి బయ్లేరినట్టు బయ 
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'ల్లేరారు యి ౦టింటిగన్ని వాళ్ళ దృపెలో ఆ ఫూరులో పెంకు 
టిల్లు చేద ఉన్నవాళ్ళా (వక్యకి వోనక్కర లేదు పూరి పాక 
ల్లోనే వాళ్ళ (బొక్యూర్ మె టు 

“ఇంతేమందినీ మాస అప్పన్న జెంబేలె _కిపోయాడు 
వాస్తవంగా తనకిపండిన గింజ గంసెలే అయివా అది నర్కారు 
లెక్క_లొ కరణంగా? ధర్మమా అని, “లు గరిసెం కింద 
నమోదు అయింది పదిప్పట్లు విధిగా కొలిచి తీరాలనే పట్ట. 
పట్టారు అధికార్ల 

“అప్పన్నా” అని కొంచెం దూరంగా ఎలిచెడు దండాసి 
వెంకడు “నామాటఓని ఓ చెండు జసాలు పెరటతన్న కర 
కాను పంఎస్తూ, ఒక్క. పందుంకో నీ ఎవ్యారం 'తేల్చేలా 
సాను సూ.ళత్తాను అఏ సలహో యిచ్చాడు 

అజ్బటి కజే తకుఛోపాయం అని అప్పన్న యింటో 
కెళ్ళాడు బసా ఒటుపంు యిటొచ్చేన్క్కా ఏం జరిగి-దోగాని 
వాకిట్లో బ్కాఫుసుగు లేదు మధ్యాహ్న౦ దం డాసి వెంకన్న 
వచ్చి నర్యా-రుకిచ్చె పందుమ. తన కస్పీ కీ పందుమూూ కలి 
ఎంచేస కున్నాడు 

ఆదిలో లతోధికారి అతను మరి, అప్పు డేమిచేశాడో 
యెరుగుదుబా 1 ఒక్కవూటు అలాగా యిలాగా పారజూ 
శొడు ఎటు చూసినా (పతీచేలోనూ కొండల్లాగ వరికుప్పలు 
కొన్ని కప్పలు రైతు నూరుస్తున్నారు ప్రంశకెం, చారి కన 
వడిం దతనికి * 

“థాశ్యం అడిగి తెచ్చుకున్నాడా, ఆ వఫూటకి* 
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“ఫీ ఛీ ఒకళ్ళకిస్తాడు గానీ, చేహీ అని కోమటిబిడ్ల 

వొకళ్ళని 'జీశరిస్తాడా * అతను వర్తకం చేశాడని చెప్పాను 

కాదూ ? 

“వమి వ రకమూ?” 
అలీ 

“వ రకమన్న వర్తకమా। గాలి పోగుచేశాడు, దీపాలు 

పెప్టేటప్పఓకి మళ్లీ వొక యింటి నా డయిపోయాడు *” 

“ఇలా చెబు మా అమ్మ, మి అందుకుంది * 

“ఊంవాళ్లు పగిలిపోయిన కుండ లన్నీ ఆ చెమవుగట్టున 

పాశేస్తారు ఆ లోనుంచి వొక పెద్ద పెంకు త్రీశాడతేను 

గబున పడివ్రండిన మూడు వట్షిబడల తెచ్చి పొయ్యి అమ 
ర్తి ఎ CC 

ర్వాడు ఆ చెట్టూ యీ చెట్టూ యెక్కి యెందు చితుకులు 

విరిచి గుటలుపెట్లాడు ఒక కువ్చ నూర్చ్పుడు ద్గోరికి వెళ్ళి నిప్పు 
3 = ౧ 

తీసుకువచ్చాడు అని పెళ్ళాం సంకు కడిగి నిప్పు రా చేసింది 

అతను నిశ్చితంగా పూళ్ళోకి బయలు దేరాడు *” 

“బియ్యం కోసమూ 7 

“కాదు వర్తకం చెయ్యటానికి నాన్నా” 
66 2 అ డబ్బె దమ్మా 

చెప్పాను కాదూ తండ్రీ? బుట్టె వంశే డబ్బెందుకూ + 

మనవాళ్ళు వర్తకం చేస్తే పున్నదికూడా వూడ్చుకుపోతుంది 

గోమట్లు వర్తకం చేస్తే లేనిది పుట్టుకువస్తుంది ” 

కర్బలా అస్సి మా అరు నాక ళ్వ్హోకి చూసింది నే 

నపశిభుల్ణయి వున్నాను అది గమనించి మా అమ్మ మళ్ళీ 

కథ అందుకుంది ”” 
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బీ గ 

“తిన్నగా అతను వూళ్ళోకి వెళ్ళాడు ఊరంతా కావ 
జనం, అంతె వృవనాయడారులు, థాన్యం గుట్టలూ, 

హొండలూ అయి మూలుగుతూ వుంబుంది వారి దగ్గిర 

ఊంంతా (పతీ విధీ తిరా డతను +” 

తటి 00) 

“శీలాలోయి పేలాలు, చేడివేడి జేలాలు, వింత వింత 

చీలాలు, కమ్మకమ్మని శే వీలాల. కరకరలాడే పేలాల” అంటూ 

శేకపెట్లా డతను వటూ మూగి ఎల్లలు “వేలా లేపి” అనడి 
శారు " ద్రాకుప గున వున్నాయి "వెళ్ల త్ర డన్నా డతను 

“వడ్ల కి సగం బియ్యానికి నరిక సరి అని స చెప్పా డతను 

“ఆపు ఆగు నాగు తెలంఎపోయింది ఠవౌాన్యం, వీల్ల లు 

"తెచ్చిన వడ్డె పీలాయిచేన యిచ్చింది అతని వెళ్ళాం, బియ్యం 

అన్నం వండింది ” 

“అంతేనా వర్? గంట గంట!ీ లి గా డకను ఏధివిధ్ధికీ 
తిరిగాడు వల్లీ మళ్ళ వచ్చీ ఎం లు పేలాలు కొనుక్కున్నారు 

చీకటి పడాటప్పటిక కుం చెడు బీయ్యం చేరాయి నాలుగు 

కుంచాల వడ్లు మిగిలాయి * 



న 
ఇంగ్లిషు a 

త్రనంపే తలమునిగిన వనిమోద బయలు బేరాడుగాని 
మూ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఏం పనులు వడ్చాయి 1 అని ఆనుకు 
న్నాడు కొండ య్య వాబుఫారంమిోద జనాన్ని చూ కుటుం 
చటు అటుచిటు డాసుబోక తికగడమేగాని, యీ కూడిన 
జనన హగూవాం అంతః కీ పై ఉండ వ యిదో బన వో 

(పయాణం చేస్తే నలుగుర్నీ చూశొచ్చు అంతే లాగుంది 

వీళ్ళే చాలామంది జావా అని ఊహించే 

“దిక్కు మాలిన బుకీ_ంగు క్రార్కు_, క్రిట్రీకీ దగ్గర నలగి 
చచ్చానన్న ౧ గచేనా గమనించక డా, అవశం కొంపమునిగి 
పోయిన త్ర అవనరంమిోద వెళుతున్నాన న్నా య్యా అసి 

డ్చినా వినకుండా అమాయసతళ్లిన్న అభిమానమేనా దూప 
పండా విల రెగ్గొ చేశాడు ఆ సుదటీలో చిల్ల రేమిటట | 
టిక్క-ట్టు దొరకడమే అబ్బరమట ! రైలు ప్తాటుఫారంలోకి 
వచ్చేదాకా నంగి నసిగి “బండొచ్చింది పోవయ్యా అని కిటికీ 
మూసేడుగడదా *ఈ వి పాక్ముడి నేంచే స్వే పాపండంది అని 
గొణుక్కుంటూ రై ఎను నమోబంచేడు 

రైలు కిటకిటలాడుతూంది ఇనక వేస్తే రాలదు రైలివ 
తల ఎక్కబోయీ వా ళృ్ళందరో రెల్లో ఉన్న వాళ్ళు యింతకి 
"ర్టంపున్నట్టుంది. కొంత ఊఎేనా బాహాటంగా తీసుపనే 
అవకాశం చాలా పెకెల్లో లేనట్టుంది 

కొండయ్య చేతిలో దైవవశొత్తు సామా నేమో ేదు 
ఆ వెధవస్తేవనులో అక నిమివమంకం శ్రే ఎక్కువసేపు ఆగదు 
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ప మట్. 

బండి వాడావిడిగా యీ సెకెకాడని ఆ పెళ్లై, అదికాదని 

యిది యో చివరనుండి ఆ చివరిదాకా ఆ అరనిమి మంలోన. 
అధమకుం ఆరుసార్షుఅయినా (పేగులు తెంప్రకో పరు గతాడు 

కొండయా వ సెటైచాగనా. ఒక్కలాగే ఉంది ఎందులో 
ఎక్కడం ఎక్కితే వోనీ నిలబడే ఉండొచ్చు కూచుంటానని 
తనేం పట్టుదల ప క్రైడా 2 ఆనయ ఎక్కని సేగా SA ఉన్న 
వాళ్ళు తలుపుదగ్గర చేరి లొపలనుంచి తలువు తెరవడానికి 
పిలేకుండా దమాయింది “యింకో పెఖు మాసుకో అని 
ము కకంరంతో కేక వేస్తూఉం కే ఎట్లా చావను ! 

“మరి లాభంలేదుకాబోలు చేవుడా అనుకున్నాడు 
కొండయ్య వంచేకో కాళ్ళు నిలబడిపోయోాయి మతిబోయి 

నట్రయింది 

“ఏం బాబయ్యా నై లెక్కీంచా శతేబండి అన్నాడో 
దుక్క_లాటి మనివ్., 

వారాత్తుగా ఆవ్యానితుడుగా వచ్చి నహాయం చేస్తా 

నంటూన్న యో వ్వ క్తిని చూబ తెల్ల బోయాడు కొండయ్య 
“ఏం ఎక్కడ జాగా వుం చేమిటోయ్ ?” అన్నాడు 

“జాగా ఏమిటిబాబూ తమకు తెలవదాి చూత్తుండారు 

గామోసు ఓ రూపాయి యిలా పారెయ్యండి ఎలాగో 

మిమ్మిల్న చెల్లోదింేే పతా? అన్నాడు మహమోాటుగా ఉంది 

ఆమనివీ. సంగతి వాడికి రూపాయి కూలియి* సె వకీటుకీలోంచో 
సామాను తోక సినట్టు మసిప్ని అమాం౦తంగా శెల్లో మనుష్యుల 

నెత్తిమోదికి గిరవాయేస్తాడు అందుకు తగ్గ గ జబ్బపుషి ఉపాయం; 
సొహసం వరా సజ్దుణ శ్రీ) లన్నీ వాడిక'బ్బేయి 
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ఆ విధంగా చేతులు కాళ్లు కలియగటుంచుకో వీప్పళ్లి 
బసాలొ రైల్లో దిగమతీ అవడం కొండయ్యకి నచ్చ లేదు అనలు 

యా వెధవకి రూపాయి ఎవడిసాడని కూడా అనుకున్నాడు 

లోలోపల 

తేన పెళైదగరికి వెళ్తున్నాడు గార్లు గిగులునోట్లో పెట్టు 

కొని సిగ్న లిచ్నీ చేడు క్. కళ్ళు చీకట్లు గ్రమ్మినట్ల 

గయ్యయ్ కాళ్ళు చేతులు వణుకుతున్నాయి క (పక్య-నుంచి 

వడుఫుకూడా వస్తూంది అవతల అయిదువందల రూపాయీల 
దానా గంగ వా లెయిందను కున్నాడు 

మళ్లా రైలువేవు చూశాడు తను నియ్బిన్న చోట 
కీ సెకండు కాసు పెళ్లై ఉంది వవుయితే అయింది యిందులో 

ఎక్కిపోతే ! అనుకున్నాడు ఛటాలున పెక్సై దగ్గరికి వెళ్లాడు 
"పెక్రైలో ముగ్గులే ఉన్నారు ఇద్దరు పడుకున్నా రు 

ఒకడు నాళ క కాపలా* కూర్చున్నాడు నూబు బూటు వేసి 

నెక్టయి"పెటి ధీమాగా కూర్చుని ఉన్న ఆ పెద్దమనిమీ, “జాలీ 
ఢిబ్బాసా  జావో అంటున్నాడు కొండయ్య ో 

తలుప్రుతోసేకు కొండయ్య అతని మాటు విని 

వీంచుకొకుండాను లోపలనుంచి కాలు దమాయించి తలువు 

అడేసున్నా డు కూర్చున్న వ్యకి యినతలనుంచీ గుంజా 
CS ఎవి ఎవి 

యిసాడు కొండయ అవతలనించి అట కాయిసాడు సూటు 

వాలా మరి లా ౦ లేదని దమాయించేడు కొండయ్య జాబు 

చేశాడు. (పార్థించేడు వడువుమొగంకూడా పెట్టి _బతిమా 
లాడ్న 
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ఆ లోనున్నవ్య క్కి మనిషో రాయోగాని కొండయ్య 

మాటలు వాడికి వినిఎంంచినక్తు లేదు ఎంతసేపు ఎన్న చెప్పినా 

కజ్ఞాం ద్ర డబ్బా అనె ఆంటాడు దిక్కుమాలిన డబ్బా 

ఇంతలో జాగా దొరకని మరో నలుగురు పయాణీకులుకూ జా 

ఆ సెక వచ్చారు 

" కొండయ్య కివ్వుడు పొర్గీబలం ఎగ్యువయిండి అయిదు 
గుకకలసి అమాంతంగా తలువు వెనక్క- నూరు ఎలాగెతే 

-జీం లోపల (పవేశించాకు నైలు కదిం౦ది 

ఇంతసేపు హీందిర మాట్లాడిన వ్యక్తి రె౫ కదిలిన 

తర్వాత ఇలగులొకి దిగేడు “మళ్ళా శేవనుళలో మరెవ్వరిని 

రానివంశండి యిది సెకెండుక్తాసు పెళు అన్నాడు అందరూ 

వకీభవించా రు రై లివతల నిలబడిఉఎడి అనుభవించిన యావత్తు 

నరకం ల్లోప జేటప్పటికి మరి విపోయాడు కొండ య్య హా డాను 

కొండయ్య కో పాటు రె ల్యో-న నుగురూ నిలబడే 

ఈన్నారు కొండయన్టీమా(తేం "సూబువాలా(రక్క_నే మెల్లగా 

పరా(శాయించి కూర్చున్నాడు పడుకొన్న వ్య కులు యింత 

గలాభా జరిగినా, అచేం నిద్దరో వ ్తిగిల్ల నైనా లేదు ఎంత 

సుఖ న్మిదో అనుకన్నాడు కొండయ్య 

(వక్క-మనివీతో సంభావణ (పార౦భించి మరికొంచెం 

జాగా సంవాయిద్దామనే కొండు. బయ ల్రేశేనరికి, తనకి వచ్చిన 

కాస్త యింన్నీ షు  ఉపయోగిన్తూ బాకొభానీ (పారంభించేడు 

కొండయ్య 

6వ్లశాఫార్ ఆరు యు గోయింగ్” అన్నాడు కాని 

సూటీవాలా మాట్లాడలేదు. పడుకున్న వాళ్ళలో ఒకణ్నిలేఎ 
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ఏదో హీందిలో మాొట్లాడుతున్నాడు  వినిపించుకొన్న ట్లులేదు 
హపొండయంకి మహాకోపం పచ్చింది వమి తీ పొగరు అను 

కున్నాడు మళ్ళిమళ్ళీ (వశ్నించేడు విధిలేక చివరకి“మె డాన్ 

అన్న అమృతపు తునక ల్లాంటి మాటలు ఆ నూటువాలానోటింట 

దిగుబడి అయాయి 

మో చే వూరు ? ఏం చేస్తున్నారు 1 ఎందుకు మె(డాన్ 

వెళుతున్నారు 2 వగయిరా (పశ్న పరంపర (పారంభించేడు 

కొండయ్య మళ్ళా జవావబీవ్వడం మానేశాడు నూటువాలా 

ఏడికేం పోగాలమా | అనుకున్నాడు. కొొండయ 

“ఆప్ ఆరామ్కీ జియే ! అంటూ ఉన్నట్టుండి “భీముని 

తను sheen నలం కాళీచేసి లేచిపోయాడు నూబువాలా 

కొండయ్య క్ట వింత్ చర అరంకా లేదు అడిగినదానికి జవాబు 

చెప్పనంతె వరా 1 ఏమిటే * యిష్పు డీ జాగాయిచ్చి తేచి 

పోవడం వీమిటి ? అనుకున్నాడు తను అనవనరంగా నిందించేనా 

పాపం ! అతని మంచితనమేనా కనిపెట్టకుండా అని లోలోపల 

తన్ని తనే దూషించుకొన్నాడు సూటునాలా మోమాటం 

మోాద ఎలాగా తేనేం యిద్దరిజాగా తనే ఆ(కమించి న్మిశమించేడు 

కొొండయ 

తరువాత ప్రేమన్ల లో , వెప కొండయ్య సూటునాలా 

కింత టీ ఇబ్బంచేడు దో స్తీ సీ చేశాడు తెలుగులో మాట్లాడేడు 

తను దిగిపోతూ ఉంశే చే ప్పుడు సతొహోలా “బూ 

యింగ్నీ వ షు వీడ వదిలించుకొందుకే మోకు జాగాయిచ్చి నను 

లేచిపోయాను” అని కొండయ్య తెల్లబోయాడు యితని 

కింగ్నీ ము రాదా ' లేక వకాటాడ్డం "ఫీషనుకాదా అని 


